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داهجلا و ديحوتلا ربنم
(1)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

الة؟ صلا دعب

لا:275 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/14

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

: مكيلع الم سلا

،غإالق ةدم ذنمو ، األماي هذه - ةزغ عاطق لهأ - نحن ظحلن
، ثبعلا نم اهيلع ةظفاحملا ةجحب ، ةرشابم الة صلا دعب دجاسملل

؟ كلذ زوجي لهف

ليبحرش : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

وأ ةدابعلا وأ هيف الة صلا دارأ نم لكل احوتفم دجسملا ءاقب لص األ
.. تقو يأ يف ميلعتلا و سيردتلا وأ ملعلا بلط وأ فاكتع اإل



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(2)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

اذهف ةمرحلا و لحلا ثيح نم يهقفلا مكحلا نع لأست تنك نإ امأ
ىلع جرح ال يتلا ةيراد اإل ةيميظنتلا نماألروم هنأ هيف لص األرماأل

يعرشلا رربملا دوجو حلا يف اهذاختا نم ملسملا األرم يلو
وأ اهتقرس وأ دجسملا تايوتحم تإالف ةفاخمك كلذل يقيقحلا
نم ةلفغ يف تاركنملا و يصاعملا باكتر ال ناكمك دجسملا مادختسا
؛ ةيقيقحلا تارربملا نم كلذ وحن الةوأ صلا تاقوأ ريغ يف سانلا
ول امأ الح؛ صلا لهأ لبق نم دجاسملا رجهت نيح دجوت يتلا و

تحبصأ يتلا تارربملا هذه لثم تيقب امل مهب دجاسملا ترمع
دجاسملا حتف ديدحت تاموكحلا هب رربت ءاطغ اننامز يف اهنم اريثك
ريجحت يف نمكت ةيقيقحلا بابس ؛واأل طقف تاولصلا تاقوأ ىلع

و األةم ةيبرت يف يدايرلا هرود ءاغلإو اهميزقتو دجسملا ةلا سر
ةرصن ىلع ضيرحتلا و نيملسملا نيب ملعلا ثبو هللا ىلإ ةوعدلا

ىلإ ىعستو تاموكحلا ههركت امم كلذ ريغو نيملا ظلا داهجو نيدلا
.. هعنمو دجسملا ةلا سر نم هئاغلإ

مكلا اهيلع فقوتي ؛ كش وال ىرخأ ةيحان كلا ؤسل ىقبي كلذلو
غإالق ءارو نم سامح ةموكحل يقيقحلا عفادلا وهو ؛ انباوج
نع ثحبيو هيف رظني يذلا اذهف ؛ ةرشابم الة صلا دعب دجاسملا

ملعأ ..وهللا يعرشلا مكحلا ررقي هئوض ىلعو هببس

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(3)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ ةأرملا ىلع داهجلا مكح

لا:267 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/14

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ديرتو لجرلا دهاجي امك دهاجتو داهجلل رهظت يتلا ةأرملا مكح ام
؟ هلل ابح ةداهشلا

sojod33: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هللا: همحر ةمادق نبا ،قلا ةأرملا ىلع بجاو ريغ داهجلا
,و غولبلا ;اإلسالم,و طورش ةعبس داهجلا بوجول طرتشيو )

دوجوو , ررضلا نم الةم ,وسلا ةيروكذلا ,و ةيرحلا ,و لقعلا
لوسر :اي "قتلا ةشئاع تور ;امل طرتشتف ةيروكذلا امأو ... ةقفنلا

,و جحلا ; هيف التقلا داهج ؟قفلا: داهج ءاسنلا ىلع له هللا,
..)أ.هـ. اهفعضل لا; تقلا لهأ نم تسيل "وألاهن ةرمعلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(4)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

له نكلو هجام نباو دمحأ هاور اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو
؟قلااإلمام ىحرجلا ةاوادمو نيدهاجملا ةدعاسمل ةأرملا جرخت
لا جرلا عم ءاسنلا تقلا باب " ريبكلا ريسلا حرش هباتك يف يسخرسلا
يف لا جرلا عم ءاسنلا لتاقي نأ انبجعي .قلا:ال برحلا نهدوهشو
لوسر هيلإ راشأ امك لا, تقلل ةحلا ص ةينب ةأرملل سيل ;ألهن برحلا

." لتاقت هذه تناك ,ام هاه ": هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
نوكرشملا هب حرفيف , نيملسملا ةروع فشك اهلا تق يف نوكي امبرو
نولدتسيو , نيملسملا ىلع نيكرشملا ةأرجل اببس كلذ نوكي امبرو

ءاسنلا ب ةناعتس اال ىلإ اوجاتحا : نولوقيف نيملسملا فعض ىلع هب
ةرشابم مهل بحتسي ال ىنعملا اذهلو اذه, نع زرحتيلف , انلا تق ىلع
نيكرشملا ةنتف عفد ّنإف , كلذ ىلإ نوملسملا رطضي لا,إالنأ تقلا

. بجاو لب زئاج نوملسملا هيلع ردقي امب ةرورضلا ققحت دنع
دنع نهلا تقب سأب ال هنأ نايب اذه يفو ... نينح ةصقب هيلع لدتساو
كلت يف اهعنمي مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ;ألن ةرورضلا

ةلا حلا كلت ريغ يف لا تقلا يف ءاسنلل نذأ هنأ لقني ملو ةلا, حلا

يوادتف ةريبكلا زوجعلا برحلا نهنم رضحي نأب سأب :وال قلا
"أ.هـ. كلذ ىلإ اوجاتحا اذإ ةازغلل خبطتو , ءاملا يقستو , ىحرجلا

هنإف ، نيملسملا دلب ودعلا مهد نأب داهجلا نيعتي مل ام هلك اذهو
ةأرملا جرختف ، ةأرما مأ ناك جرالً رداق لك ىلع داهجلا بجي

مع اذإ امأف هللا:( همحر يفنحلا يناساكلا ،قلا اهجوز نذإ ريغب
لك ىلع ضرتفي نيع ضرف وهف , دلب ىلع ودعلا مجه نأب ريفنلا
ىلا عتو هناحبس هلوقل ; هيلع رداق وه نمم نيملسملا داحآ نم دحاو

قثواال)"أ.هـ. افافخ اورفنا )

لص،إال يفاأل ةأرملا ىلع بجي ال داهجلا :نأ باوجلا خوالةص
بجي هنإف نيملسملا بالد ىلع رافكلا مجه ول امك ، ةرورضلا دنع هنإ
تناك نإف ، اهتعاطتساو اهتردق بسح لع ذئنيحو ، داهجلا اهيلع
ًاسْفَن ُهَّللا ُفِّلَكُي :(ال ىلا هللاعت لوقل اهيلع بجي فال ةعيطتسم ريغ

.( اَهَعْسُو ِإال

األ يف نيملسملا ءاسنب جزلا نم زرحتي نأ ملسملا دئاقلا ىلعو
ءادعأ طلستو لألرس اهيف نضرعت امبر نهنأ هيلع بلغي يتلا نكام
دئاقلا تارايخو عساو داهجلا لا جمف ؛ نهضارعأ ىلعو نهيلع هللا

و نكام نماأل ؛ ءاسنلا كارشإ ىلإ ةرورضلا تعد نإ رتخيلف ةريثك
.. نهضارعأو نهسفنأ هيف ناصي ام ماهملا

ءادهشلا لزانم هللا هغلب قدصب ةداهشلا هللا لأس نم نإف اريخأو
ملعأ ...وهللا هشارف ىلع تام ناو



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(5)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

نع اإلساليم برغملا ب ةدعاقلا ميظنت عإالن نع
اإلعالم ةيمهأو اإلعاليم جاتن لإل سلدن األ ةسسؤم

دي؟ اهجلا

لا:283 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ربنم يف ةوخ اإل ىلإ ةبيط ةيحت هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
دمحم يبأ .. انخيش وىلا ةيعرشلا ةنجللا وىلا داهجلا و ديحوتلا

هللا. مكظفح يرئازجلا ملسم يبأ خيشلا ... انخيش ىلإو يسدقملا
ديدجلا دولوملا و ةبيطلا ةردابملا نع قيلعتلا طقف مكنم ّدوأ دعب اّمأ
ةسسؤم يهو اإلساليمأال برغملا ببالد ةدعاقلا ميظنت يف ةوخ لإل

ىدم نييبتو ( اهيلع نيمئاقلا هللا قفو ) اإلعاليم جاتن لإل سلدن األ
اإلعال ةعراقم يف هتيمهأ ىدمو رصاعملا انداهج يف اإلعالم ةرورض
ىلع مكل هللا دمحنو اذه ، ةروجأملا واألقالم تيغاوطلل سيسخلا م

. ناكم ّلك يف نيدهاجملا و داهجلا ةمدخل اهنولذبت يتلا دوهجلا

رفكلا رمدم : لئاسلا

***

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(6)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

رفغا ،و نونظي اّمم اريخ ينلعجأ ،و نولوقي امب ينذخاؤت ال يّبر
ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب . نوملعي امال يل

دعب: واالهو نم و هبحص و هلآ ىلع هللاو لوسر

لإل سلدن األ ةسسؤم " كرابملا عورشملا اذهب ةدهاجملا األةّم ئّنهُن
اإلس برغملا ب ةدعاقلا ميظنت يف انناوخإ هنلعأ يذّلا " اإلعاليم جاتن
اإل ةنجّللا ةياعر تحت قّفوم عإالّيم لمعل دادتما وه يذّلا اليم،و

عورشملا ربتعُي امك اإلساليم، برغملا يف ةدعاقلا ميظنتب عالةيم
هب ماق امف ، ةدهاجملا اإلعالةيم تاسسؤملا يقابل ال ّمكم اذه كرابملا

ةهجاومف ، ةلحرملا همّتحت ،و ةرورضلا هيلمت رّوطت و ديدجت انناوخإ
وه ناك ونإ بسحف لا تقلا ناديم ىلع ارصتقُم دُعي مل ءادع األ
ىوقأ نم ةنبل لّكشُي رخآ ناديم ةّمث ،لب مهتهجاوم نيدايم لضفأ
هرودب ربتعُي يذّلا وهاإلعالمو أالو ةيركسعلا ةهجاوملا تانبل

نوّصتخملا اهفّرعُي امك ةيسفنلا برحلا ،ف ةيسفنلا برحلا ساسأ
. برحلا فادهأ قيقحتل ةفينع ريغ عانقإ لئاسو مادختسا اهّنأب
اهنم دارُي ،وال برحلا فادهأ قيقحتل ةيساسأ ةيفاضإ ةادأ يهف

. برحلا مسحت ةادأ نوكت نأ

لّمكُي عإالام نيدهاجملل نوكي نأ يرورضلا نم ناك هيلع و
اإلعالم يف ىعارُي نأ بجي ،وام ةيناديملا ةيلوطبلا مهلا معأ
األ ققحيل ةمولعم و ةسوردم ةيجتارتسإ قفو ريسي نأ يداهجلا
عطق يداهجلا فاإلعالم دمحلا هلل هللا،و نذإب ةوجرملا فاده

ال يوط راوشملا الزلا لوقأ كلذ ،وعم ءادع األ ةداهشب ادّيج اطوش
دارملا روهمجلل هتلا سر بإالغ نم يداهجلا اإلعالم نّكمتي ىّتح

. هفادهتسا

اإلس برغملا ب ةدعاقلا ميظنت يف نيدهاجملا انناوخإ رايتخا يف ّمث
-اإلعال اعيمج انتسسؤم –لب مهتسسؤم ىلع سلدن األ مسا اليم

انيسن ام انّنأ ءادع لأل ريكذت وه امك لألةّم ريكذت وه ةكرابملا ةيم
. مهئامدب اندادجأ اهانب و اهاقس يتّلا سلدن األ انضرأ

مهّللا ، ناكم ّلك يف كليبس يف نيدهاجملا انناوخإ رصنأ مهّللا
فشا و مهاحرج واد و مهءارآ بّوص و مهتيمر دّدس و مهقفو

. مهءادهش لبقت و مهاضرم

اي زيزع ،اي كنوزجعُي ال مهّنإف مهمزها و مهءادعأ لذخا هللام
. رابج

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(7)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(8)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ نييرئازجلا نييفحصلا ضعب حلا نع لا ؤس

لا:250 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

16 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

خال نم لصتن يذلا ربنملا اذه انل رخس نأ راهقلا دحاولا هلل دمحلا
ولغلا نع مهدعب و مهعرو و مهملح و مهملع يف قثن نمب ةرشابم هل

األ عقاو نم مهبرقو ةيطسولا و لا دتع باال مهكسمتو فرطتلا و
: دعب ةم..امأ

اإلعالم لئاسو يف عمسن وام أرقن ام صوصخب اذه يلا ؤسف
و نيدهاجملا يف نعط نم جمالت و فحص و يئار نم مويلا

تايونعم و مهتايونعم طابح إل يعس و مهب ليكنت و مهضارعأ
هذه سأر ىلع ،و ةارتفم ءابنأ و ةبذاك رابخأب مهيديؤم و مهيرصانم
ةحفص ايموي رشنت يتلا ةيرئازجلا ةيمويلا راهنلا ةفيحص فحصلا

نم نيلذاختملا لا وقأ عمجب اهيف موقت نيدهاجملا رابخأب ةصاخ
ريفكت ىلإ لا حلا مهب لصو لب نيدهاجملا يف نينعاطلا و ةئجرملا

و ينرقلا ضئاع لا ثمأ نيفجرملا ةاعدلا ضعب ناسل ىلع نيدهاجملا
اودعت اريخأ ،و سكعلا لب اريكن وال اراكنإ الء ؤهل عمسن ومل هريغ

و مهضارعأ يف اوعقو و انتداق و انئاملع ىلع اولواطتف دودحلا لك
ءاضرإ و هدنج و توغاطلل ةرصن مهص خإال و مهملع يف اوككش

اذهل و نيدلا ءادعأ نيعأ ةرق زايتماب اوحبصأف نيدحلملا و ةرفكلل
ةبراحم يف - ةيرئازجلا فحصلا - مهدوهجب تاداشإ مويلا عمسن

ؤهالء نم ،و باهر باإل مهتيمست مهل اولحت نمم نيدحوملا
يلا ؤسف .. ديحوتلا ةملك ةبراحمل مهم قأال اودنج نيذلا نييفاحصلا
يف مهلوخدب نودترم ةرفك مه له نييفحصلا ؤهالء مكح نع وه
قرهت و مهتبراحم و مهتلتاقم بجتف هايإ مهيلوت و توغاطلا فص

امك ةيعرشلا باألةلد نورت امم اذه ريغ مأ بابس األ هذهل مهؤامد
. مكيف هللا كراب امئاد مكنم اندوعت

سنأ وبأ : لئاسلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(9)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

***

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب
: دعب واالهاّمأ نم و هبحص و هلآ

،و ماظنلل ةعباتلا اإلعالم لئاس ،و نيمسق ىلع اإلعالم لئاسو ّنإ
أل وأ تائيهل وأ بازح أل ةعبات تناك ءاوس ةّصاخلا اإلعالم لئاسو
– ةليقثلا اإلعالم لئاسو ّلك يهف ماظنلل ةعباتلا اّمأ . صاخش

صخري ومل حمسي مل رئازجلا يف ماظنلا –ذإ عومسملا و ّيئرملا
،و بازحأ وأ صاخشأ دنع كولمم نماإلعالم عونلا اذه نوكي نأ
، فحصلا يأ ةءورقملا اإلعالم لئاسو ّلج ماظنلل عبات وه اّمم كلذك

همساب ةقطان ةرشابم ماظنلل ةعبات فحص نيمسق ىلع يه و
دنع ةلّوستم ماظنلا دنع ةرجأتسم فحص ،و دهاجملا ةديرجك
ةفيحص دصقأ لئاسلا األخ هركذ ام اهنم ةريثك يه و هباب تابتع
ةّصاخلا اإلعالم لئاسو اّمأ . قورشلا ةفيحص كلذك و ةيمويلا راهنلا

دحاو عون إالّ سيلف صاخش وأأل تائيهل وأ بازح أل ةعباتلا ءاوس
بسح ىلع اهتاحورطأ يف ةفلتخم يه ،و فحصلا يه و اهنم
رايتلل عباتلا اهنم و يلا ربيللا اهنم و يكارتش اإل اهنمف ، اهبراشم
عيطتست ال اهّنإف اهتّلق اإلساليم،وعم هجوتلا وذ اهنمو ، ينطولا

ثيح نم اذه يلا. ملا زازتب لال كلذ و ماظنلا دي يف وه ام سفانت نأ
ىلع فورعم وه امكف اإلعالم عيضاوم اّمأ اإلعالم، لئاسو ماسقأ

ام اّمأ . رابخ لأل ليلحتلا هيف عون ،و ربخلل لقن هيف عون ، نيعون
قلطنت يتّلا ة يجولويدي األ ىلإ اّمإ : عجري اذهف الت يلحتلا ّصخي
ّمتهت اهّنأ اّمإ ،و اهلّومي نم ءاضرإب اهمامتها ،وأ ةفيحص ّلك اهنم
ربخلا لقن ّصخي ام .اّمأ اهتلا سر اهل هّجوت يتّلا ةحيرشلا ءاضرإب
انهو ، ربخلا لقن يف ةيقادصملا يه و دحاو ءيش إالّ سيلف
اونهتمي نأ ضوع يفف ، فحصلا هذه ضعب نم انبارغتسإ عقوم

، رابخ األ لقن يف فيرحتلا و سيلدتلا و بذكلا اونهتمإ ، ةيقادصملا
راهنلا ةفيحص نيشملا فصولا اذهب فرعُي تاب نم سأر ىلع و

هذه يف نوبتكي نيذّلا نييفحصلا ضعب لق وأ ، ةيرئازجلا
ّنأ مهلا عفأ بجعأ نم ،لب ةينهملا نع ؤهالء داح دقف ، ةفيحصلا
مل ،ذإ اهعمق و تايرحلا تبكل ضّرحُي و لمعي يذّلا وه يفحّصلا
ىّتح األرم ىّدعت ،لب داهجلا ةداق و خياشم ّدض محالمهت رصتقت
.ّنإ ماظنلا ةضراعم يف ةيملسلا لئاسولا اوراتخإ نيذّلا كئلوأ ىلإ
، ةيسفنلا برحلا يف ّبصنت ؤهالء نم ةينهملا ريغ تاسرامملا هذه
عم مهيرصانم و نيدهاجملا سيئيت ةلواحم اهتيجتارتسإ نم و

ءاجرعلا ماظنلا تاسايس فلتخم عيملتب كلذ ،و مهئاّرق ىلع بذكلا
فيرحتلا و بذكلا ،وأ نيدهاجملا لا معأ ميزقت و هيوشت ،وأ

هذه لجأ نم قفنُي ماظنلا ،و داهجلا ةداق و خياشم ّدض سرامملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(10)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

هذه يف ماظنلا حجن له لا: ؤسلا ،و ةلئاط ومأاال ةرذقلا برحلا
اهنم دارُملا ةيسفنلا برحلا –و ةيسفنلا برحلا دصقأ ، برحلا
دارأ نم ،و باوجلا ئراقلل كرتأ -؟ ةيقيقحلا برحلا فادهأ قيقحت

: ناونعب ةليلق ماّيأ ذنم هتبتك لا قمب هيلعف باوجلا يف يرظن ةهجو
." ةحلا صملا دعب امل مييقتلا "

،ف رابخ األ لقن يف ةينهملا نع ؤهالء داح اذامل انلأس اذإ اّمأ
، ةرهشلل ابلط اّمإ : نيرمأ دحأ ،ووه ىلا هللاعت نوعب لهس باوجلا

. تاتفلل ابلط وامإ

داهجلا عم ُتسل انأ لوقأ ّوأفال : نييفحصلا فادهتسإ ةلأسم اّمأ
ىلع امف ، رئازجلا ك ةدهاجم تاميظنت اهيف دجوت نادلب يف يدرفلا
فص يف مامضن ّاإل إال داهجلا ديري نادلبلا هذه يف درف ّلك

األ نأش نم ،ألّن اهعم قسني نأ األلق ىلع ،وأ ةدهاجملا ةعامجلا
. ةعامجلا لمع ىلع شّوشت نأ ةيدرفلا معلا

ال نأ ةيعرشلا ةسايسلا نم ّنأ يرظن ةهجو نم :و ايناث و
و انّبس و انيلع بذك وول هتيجولويدأ تناك امهم ّيفحص فدهتسُي

ّبسك هلتق بجوي ام بكترا وأ انلا تق رشاب كالانم،-إالّاذإ فّرح
ناديمف -؛ ّيبن هّنأ ملعي ووه ءايبن األ دحأب وأ هب ءازهتس وأاإل نيّدلا
نحنف ، بذكلا مهضعب نهتما نإف اإلعالم، ناديم وه ؤهالء داهج
ةمظن األ انيلع ضّرحي نم ؤهالء نم ناك ،ونإ قدصلا اننيد نم
انتّجح ةّوقل هيلع ضّرحن ال نحنف ، هتّجح ءاهو و هتيصخش فعضل
مّلكتن اّمل نحنف ، انتياغ حوضو ،و انتديقع ءاقن و انجهنم ءافص و

وام انل ام لوقن انّنإف كلذلو وعال، ّلج هللا ءاضرإ يه انتياغف
إالّام نولوقي فال مهلّومي نم ءاضرإ مهتياغف ؤهالء اّمأ ، انيلع
إال ةّوق وال لوح ،وال مهميق و مهئدابم باسح ىلع وول هيضري

ّبهللا.

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(11)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(12)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

رفاك سيلبإ نأ دقتعي لإلسالموال بستني نم مكح
؟

لا:324 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

أل نوبستني نمم برعلا سانلا دحأ يف تأجافت , مكيلإ هللا نسحأ
؟ يصاع مأ رفاك سيلبإ له ال: هاج لأسي داهجلا راصن

هذهب ال هاج ناك ولو لا ؤسلا اذه لثم لأسي نم نأ هملعأ يذلا انأو
نإ نيروجأم انوتفأ . نييعتلا ىلع رفاك وه هل,لب رذع ال ةمولعملا

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم هللا.وسلا ءاش

دمحم وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

ماد امف مهتديقع يف سانلا ناحتما فلسلا ةداع نم نكي وأال:مل
امف دشريو ملعي امنإو حهلا نع شبني فال لا حلا روتسم ملسملا

؟ لهاجلا اذهل ال صأ لا ؤسلا اذهل يعادلا

نإ نظأ وال لهاجلا هب باجأ يذلا ام كلا ؤس يف نيبت :مل ايناث
اذهف رفاك سيلبإ نأب بيجيس إالهنأ نيملسملا نيب شيعي نمم ناك

... نيملسملل ةرورضلا ب نيدلا نم مولعملا نم

هلهجل كلذ ناك نإف رفاكب سيلو صاع سيلبإ نأ دقتعي نم : ثاثلا
نم دجي مل ةيداب يف شيعي هنوكل الموأ سإب دهع ثيدح هنوكل
وال رفاك هنإف كلذ ىوس نم ،امأ هلهجب رذعي نمم اذهف هنيد هملعي

نارقلا يف ام بذكو ةرورضلا ب نيدلا نم امولعم ائيش ركنأ ألهن كش



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(13)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

ربكتساو ىبأ سيلبإ "إال ىلا عت هلوقك سيلبإ رفك ىلع صنلا نم
. ملعأ ".وهللا نيرفاكلا نم ناكو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(14)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ ةروزم قاروأب ةحنم ةطساوب ةساردلا

لا:335 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

تحجن دقل .. مكيف هللا كراب لجاع رمأ يف مكيتفتسن نأ ديرن
و ةعماجلا يف ةساردلا لا مكإب يبأ ينرمأف ةيوناثلا نم ةنسلا هذه
" ةحنملا ب يمسي ام برغملا يف اندنعو ذكلا يلع تقفاو يرودب
يف مهتدعاسم لجأ نم ةعماجلا الب طلل ةلودلا اهعفدت يتلا

" ةبولطملا قئاثولا ضعبب الل دتس اإل دعب وذكلا ةساردلا فيراصم
ةحنملا يلع لوصحلل لاالةمز قئاثولا عمجف األرم اذهب يبأ ماقف

ىتح ةميدق ىرخأب يرهشلا هبتارب ةصاخلا ةقيثو ريوزتب ماق هنكلو
يلع تلصح نأب حجن دقو ةريبك ةحنملا يلع لوصحلا ةصرف نوكت
مأ قئاثولا كلت ىلع اودمتعا له يردن وال راظتنإ ةرتف دعب ةحنملا

ال؟؟

رئاح واآلن ةرتف دعب األرمإال اذهب ماق يبأ نأب ملعأ مل ينإف ملعلل
دعب هيلع لصحأ فوس يذلا غلبملا اذه مكح فرعا وال يرمأ يف
فوس ةحنملا هذه نإف هيبنتللو مارح مأ يلع حالل له و مايأ ةدع

.. ةعماجلا يف ةسارد ةرتف لوط اهيلع لصح ىأ قبأ

اذه يلع لصحا نأ ديرأ وال ةعماجلا يف سرد نأأ ديرأ ينإ
ةباج اإل مكتليضف نم ديرنف ؟؟؟ لعفأ اذام يردأ ال نكل و غلبملا
نأب يبأب ربخأ له اذهاألرم عم لماعتلا ةقيرط نع و تقو عرسأب
ةبوتلا نوكتس فيك "و حوصنلا ةبوتلا هيلع بجي و مارح هلعف ام
لعفأ اذامف ؟؟ لا اللملا غتسا ذكلا دعب ؟؟"و ةلا حلا هذه يف
ةساردلا و ةعماجلا يف طارخن اإل ينم بلط يبأف هللا؟؟ مكاعر
لوصحلا يل نكمي ال ثيح رخآ دهعم يف سردأ انأفاآلن ملعلل اهيف

. ةعرس ىصقأب مكيف هللا كراب انوتفأ .. ةحنملا كلت يلع

برغملا نبا : لئاسلا

***



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(15)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

: باوجلا

كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
.. كنيد ىلع اصرح كدازو

ريوزتلا و سيلدتلا و شغلا باب نم دعي وهف كدلا هبو ماق ام امأ
يبأ نع يذمرتلا ننس يفف عرشلا يف مرحم كلذ لك نأ فورعمو
"قلا انم سيلف شغ "نم قلا يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره
اذه ىلع لمعلا و حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح : يذمرتلا

و شغلا أ.هـ.،ف مارح شغلا اولا قو شغلا اوهرك ملعلا لهأ دنع
ىلع بلغي ناك نإف ... رفاكلا وأ ملسملا ىلع ءاوس مارح سيلدتلا
اهمدق يتلا ةروزملا ةداهشلا كلت ببسب ةحنملا هذه تلن كنأ كنظ
زوجي ال كيلع مرحم اهلا مو كيلع ةمرحم نوكت ةحنملا هذهف كدلا و

امك مرحم وهو وأال سيلدتلا و شغلا ةجيتن تءاج ،ألاهن هذخأ كل
ىلوأ كريغ نوكي دقف مهقحل امضهو ريغلل املظ اهيف ،وألن قبس

هنع،ولو دبال اهتلن ريوزتلا نم كدلا هبو ماق امب كنأ إال ةحنملا هذهب
فال سيلدتلا و شغلا ةقيرطب كريغ اهلا نو اهقحتسي نم تنأ تنك

.. ضار ريغو اطخاس نوكتس كنأ كش

بيبحلا يخأ كيلعف ... كريغل هاضرت كسفنل هاضرت ام نأ لص واأل
-وال هنم اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو - ةحنملا هذه كرتت نأ
نأ نود نكلو ىرخأ ةرم اهل مدقتت نأ تئش نإو ماهلا نم دفتست
هذه ىلع كلوصح نأ مزجت تنك نإو ... كلذ كلف روزت وأ شغت
لثم قحتست كنأ ىرتو ةقرولا كلتل كيبأ ريوزتب هل لخد ال ةحنملا
نأ اوجرنف اهلثم ىلع اولصح دق سانأ ىوتسمب كنوك ةحنملا هذه

هللا. كقفو .. اهلوبق يف جرح كيلع نوكي ال

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(16)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

لا؟ تقلا ةروس نع لا ؤس

لا:329 ؤسلا همولعومقر نارقلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يتروس لهأ نيأ هللا: همحر بعصم وبأ دهاجملا خيشلا لوقي
نكل ... ميركلا نارقلا ب حتفلا ةروس دوجوب ملعي لكلا و لا وتقلا حتفلا

. مكب هللا كراب ؟؟ لا تقلا ةروسب هللا همحر هدصق يذلا ام

ملسملا : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

همحر خيشلا اهانع يتلا لا تقلا ةروس كيف هللا كراب لئاسلا يخأ
هقلطأ االمس اذهو ، ملسو هيلع هللا ىلص " دمحم " ةروس يه هللا

تقلا نع ثيدحلا تأدب ألاهن مهنم اداهتجا ةروسلا هذه ىلع ءاملعلا
ملعأ ...وهللا رافكلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

؟ سيلبإ ةيرذ نم مهلك نجلا له



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(17)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

لا:338 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

. ةصرفلا هذهل اريخ هللا مكازجو .. مكيلع الم هللا..سلا مسب

نم قلُخ نم لوأ سيلبإ له ؟ سيلبإ ةيرذ نم مهلك نجلا له
؟ نجلا

helal111: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لصأ وه سيلبإ نأ ىلإ هللا همحر ةيميت نبا اإلسالم خيش بهذ
رمعاأل روتكدلا لوقي امك ناك نإو ... ناسن اإل لصأ مدآ نأ امك نجلا

صوصن انيدل سيل ):" نيطايشلا و نجلا "عملا هباتك يف رقش
ا ناك نإو مهنم دحاو وأ نجلا لصأ ناطيشلا نأ ىلع انلدت ةحيرص

ملعأ ")أ.هـ.وهللا نجلا نم ناك سيلبإ "إال ىلا عت هلوقل رهظأ ريخ أل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

؟ ةضايرلا ةملعم لمع مكح



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(18)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

لا:334 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ةملسملل زوجي له ةيضايرلا ةيبرتلا يف ةداهش لمحت يتجوز
؟؟؟؟ مويلا انعقاو يف ةضاير ةملعم لمعلا

ينميلا ورمع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يف ةيضاير ةيبرت ةملعمك حابم وه اميف لمعتس كتجوز تناك نإ
سابللا نم ةيعرشلا طباوضلا ب مزتلتو طقف تانبلا ب صتخت ةسردم

وه ام لا معتسا بنجت و تاروعلا راهظإ مدعو ضافضفلا عساولا
جرح فال كلذك عضولا ناك اذإ ةضايرلا ءانثأ ىقيسوملا ك مرحم
ةردقلا اهسفن نم تنظ اذإ اصوصخ لا جملا اذه يف لمعلا نم اهيلع

. ملعأ ...وهللا نهتيادهو ريخلا ىلإ نهتوعدو تابلا طلا داشرإ ىلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(19)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ سافنلا مد اهنع عطقني مل نمل الة صلا مكح

لا:296 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/16

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

و ادولوم تعضو يتجوز .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
مدلا عطقنا اهدعب و اموي 38 سافنلا ةرتف ترمتسا و هلل دمحلا

اآلن. ىلإ عطقني ملو عوبسأ ذنم مدلا لوزن داع مث نيموي ةدمل
ةلا؟ حلا هذه يف اهنع الة صلا طقست لهف

abuHafs: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

غلبو هرب تقزرو بهاولا تركشو بوهوملا يف هللاكل كراب وأال:
... هدشأ

ألرثك ةبسنلا ب ةقيقحلا يف خالةيف ةلأسملا ف كتجوزل ةبسنلا :ب ايناث
اذإ ةصاخ اموي 60 اهنأ ملعا وهللا حجارلا ناك نإو - سافنلا ةدم
اذإ سافنلا مدل ةبسنلا ب خوالةيف - ةدحاو ةريتو ىلع مدلا ناك

وه: ملعأ وهللا حجارلا نكل داع مث عطقنا

سيلو هلا، وحأ لكو ، هتحئارو هنولب سافنلا مد دئاعلا ناك نإ "هنأ
، يلصت ،وال موصت فال سافنلا مد وهو مولعم مد وه لب هيف اكوكشم

سافن مد سيل هنأ نئارقلا ب تملع نإو الة. صلا نود موصلا يضقتو
هللامل ؛ألن اهيلع ءاضق وال يلصتو موصت تارهاطلا مكح يف يهف

موصتف موصلل هأال نوكت نأ امإف . نيترم ةدابعلا دابعلا ىلع بجوي
."أ.هـ.وهللا ضيح وهف اهضيح ةداع دئاعلا فداص نإ نكل إوالفال.

. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(20)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

هلهأ عم هتجوز كرت و جوزت نم مكح ام
؟

لا:330 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/17

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

عقوم عقوملا اذه ىلع نيمئاق نم نيدهاجملا ةوخ اإل ىلإ ساليم
دمحم يبأ بيبحلا انخيش مهسأر ىلع و داهجلا و ديحوتلا

هللا.. فحظه يسدقملا

هنأ هب تعمس اهنكل و هلهأ عم هتجوز كرت و جوزت نم مكح ام
ينعدخ هنإ وقتلا داهجلل بهذ

شيجلا و ةطرشلا لثم تيغاوطلا مامأ نيدهاجملا بس مكح وام
؟ عفد داهج مأ بلط داهج وه رئازجلا يف داهجلا لهو

يشبحلا :بالل لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

رجاهم هلوسرو هلل عئاط وه لب جرح نم كلذ لعف نم ىلع سيل
داهجلا هللاف ءاش نإ دهاجملا رجأ هللاهل ليبس يف دهاجم امهيلإ
كدلبب ودعلا لولحل نكي مل نإ نيع ةيضرف مكح ذخآ انرصع يف
طرتشي ال داهجلا نم عونلا اذهو كيلإ كلوح نم كناوخإ ةجاحلف

ال هتجوز عإالم نود داهجلل هجورخف دحأ والاإلعالمألي هلاإلنذ
هل... وعدتو اهجوز يف هللا يقتت نأ يه اهيلعو هيف جرح

مهنم ةاجنلل مهراصنأو تيغاوطلا مامأ نيدهاجملا بس امأ



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(21)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

هبلق ماد ام كلذ يف هيلع جرح ال يذلا و هركملا باب يف لخديف
رساي نب رامعو ، نيدهاجملا و داهجلا بحب انئمطم نامي باإل انئمطم
هيلع هللا ىلص يبنلا بس ىتح نوكرشملا هكرتي مل هنع هللا يضر
نكل ..( نامي باإل نئمطم هبلقو هركأ نم "(إال هيف هللا لزنأف ملسو

ثمالفال نيعم صخشل ابس هنم بلط ولف اهردقب ردقت ةرورضلا
يماعلل اذه لثم يف لهاستي دق هنأ امك ، عيمجلا بسي نأب عسوتي

بلط اذإ اصوصخ سانلا هب يدتقي يذلا ملا علا خيشلل هيف ددشيو
َرْيَغ َّرُطْضا ِنَمَف ): ىلا عت ..قلا سانلا هب لضيل ايلع اذه لثم هنم
يف داهجلا امأو .( ٌميِحَر ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإ ِهْيَلَع َمْثِإ اَلَف ٍداَع اَلَو ٍغاَب
اإلسالةيم ةلودلا نيأف ؟! بلط داهج نوكي نأ هل فيكف رئازجلا
ءاملعلا نيب هيف الخالف اعبط عفد داهج ؟وه اهءادعأ بلطت يتلا

. ملعأ ...وهللا هريغو يرابلا حتف يف رجح نبا هيلع صن امك

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(22)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(23)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ ايعرش اهليصأت عم تارهاظملا مكح

لا:297 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/17

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يمتني وهو صاخش األ دحأ عم هشقانم يف تلخد ميركلا يخيش
اهليصأتو تارهاظملا ةيمهأ لوح نيملسملا ناوخ اإل ةعامجل

له لأسأو اقلطم كبالهم عنتقأ مل نكلو اإلسالم يف يعرشلا
يفاإلسالم؟؟ يعرش ليصأت تارهاظملل

يف مكايإ و انلعجو مكب اإلسالم زعأو هللا مكمحر ةداف اإل وجرأ
. ءادهشلا و نيدهاجملا بكر

ةفصاعلا ءوده : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يسدقملا دمحم يبأ خيشلل ةقباس ةباجإ كل لقنا لئاسلا يخأ
: اهيف ءاج هباشم لا ؤس ىلع

تاريسمك اينوناق ةبترملا اصوصخ تارهاظملا و تاريسملل ةبسنلا "ب
وال اهيف انناوخإب جزن ال نحنف نيينطولا نم مهريغو ناوخ اإل

فصلا يف فقن ال هسفن تقولا يف نكل اهب، ةكراشملا ب حصنن
، ءيش يف ةيعرشلا ةسايسلا نم اذه سيل ذإ اهنع طبثملا يبلسلا
يف لتقي وأ لتاقي وأ روثي وأ ضراعي نأ نيملسملا ريضي اذامف
ىلع نوبسحي نمم مهل الخالق نم مهضرأ وأ مهتاسدقم ليبس
نأو اصوصخ ، نيملسملا ماوع نم عفال مه ،وأ نيملسملا ماوع



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(24)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

و ةفطاعلا و داهجلل سامحلا مهدوقي كلذ يف نيكراشملا نم اريثك
تاريسملا هذه هجو يف فوقولا يف ةحلصم يأف اإلسالةيم ةريغلا

ةبضغ اهنأ ىلع ةبوسحم تناك اذإ اصوصخ تارهاظملا وأ
،لب األماي هذه يف تارهاظملا حلا وه امك نيملسملا تاسدقمل
نأ كلذ نم ؛ ةحضاولا ةنيبلا حلا صملا نم اهيف نإف سكعلا ىلع

تاسدقم ثيولت نمث نأ مهريغو دوهيلا نم هللا ءادعأ ملعي
سبالماال ىضرت نل األةم نأو ، ءودهب رمي نلو ، ظهاب نيملسملا

ثروت ةعفادملا هذه لثم لعلو ، اهماكح هيضر يذلا الم، ستس
ولوال ): ىلا عت قلا دقف ، نيح دعب ولو نيدلا ىلإ ةعجرو ةوحص

ركذي دجاسمو عيبو عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد
)ا زيزع يوقل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنيلو اريثك اهلل مسا اهيف

آلةي"أ.هـ.

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(25)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

جوزلا ةجاحل ةجوزلا نم مرحم مبلا عافتن اال مكح
؟

لا:308 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/17

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. انخياشم مكيف هللا كراب .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ناب نمز نم تملع املو ةيوبر ةسسؤمب باسح اهل ناك يتجوز
هفراصم يف دمحلا هللو هنم تصلخت مارح لا ملا يلع ةدئافلا

هذه تماقو احوتفم الزيلا ناك باسحلا ناك نكلو ةيعرشلا
مهئاطعإو ايئاوشع تاباسحلا نم ددعلل رايتخاب لمعب ةسسؤملا

باسح تحبر يتلا تاباسحلا نمض نم ناكو ةريبك مةيلا زئاوج
.. همدختست نأ قحي ال هنا ملعت يهو يتجوز

ةيداملا ةلا وحلا نويد يلع دجويو سرد وأ اهجوز انأ لا ؤسلا
مارحلا لا ملا اذه نم ءزجب عافتن يلاال قحي لهف ام اعون ةقئاض

. اريخ هللا مكازجو ؟ يتسارد فيراصم ديدستل

blall: لئاسلا

***

: باوجلا

... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ألهن اهيلع مرحم ملا وه كتجوز هيلع تلصح يذلا لا ملا اذه
دقو هنيعل ال هبسكل مرحم إالهنأ يوبرلا دقعلا وهو مارح نع دلوت
وهو نيعونلا نيب قرفلا قباس لا ؤس ىلع انباوج يف انركذ نأ قبس
قيرطب هيلإ لقتنا نم ىلع حالال حبصي هبسكل مرحملا لا ملا نأ

هب كيتفن يذلا ف هيلعو ... ةريزجلا ءاملع ضعب بهذم وهو عورشم
ام لا ملا اذه لثم نعو تاهبشلا نع داعتب اال لواحت نأ وه ءادتبا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(26)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

هنم، اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو يبسال كلذ ىلإ تعطتسا
كتجوز هبهتلف لا ملا اذه لثمل تجتحاو لا األوح كب تقاض نإف

حالال حبصيل عورشم بسكو قيرطب كل لا ملا ةيكلم لقنتف ةبه كل
. ملعا ..وهللا هركذ قبس يذلا لوقلا ىلع كيلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(27)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ بابلجلا تحت ءاسنلل لا طنبلا ءادترا مكح

لا:303 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/17

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

اإلساليم بابلجلا تحت لا طنبلا ءادترا مكح ..ام مكيلع الم سلا
. هلفسأ يلقالنم لا طنبلا نم رهظي يذلا و ءاسنلل

يفلسلا ةديبع :وبأ لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

بولطم اإلساليم بابلجلا تحت ضافضفلا عساولا لا طنبلا ءادترا
نيعم ضراعل بابلجلا نم ءيش فشكنا حةلا يف ةأرملا رتسل

ماد هللاام ءاش نإ هيف جرح ال لفس نماأل هنم ءيش روهظ ةلأسمو
نم يعرشلا باجحلا تافصاوم هيف بابلجلا ماد امو ةنيز هيف سيل
اذه رهظيل تاحتف هيف سيلو ندبلا ليصفت مدعو لوطلا و عسولا
تسبل :"اذإ يفيفعلا قازرلا دبع خيشلا ىواتف يفو ... ادمع لا طنبلا

ام لا جرلا ب هيف هبشت فال ةغباس مالسب هقوفو نولطنبلا ةأرملا
"أ.هـ. اهسب مال لفسأ هسبلت تماد

ملو ليوارسلا ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تبث دقو اذه
ضعب كلذ ركذ امك هلهأ ضعبل اهارتشا هلعلف ؛ اهسبل هنأ هنع تبثي

. ملعأ ...وهللا اهنع لوؤسملا ةروصلا نم وحنك ؛ ملعلا لهأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(28)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

هللا؟ لزنأ امب مكح يشاجنلا له

لا:41 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا هظفح دمحم يبأ خيشلل لا ؤسلا لا.. ضفملا انخيش حلا فيك

مكح هدلب يف ةباحصلل نام األ ىطعأ يذلا يشاجنلا له انخيش اي
هللا؟ لزنأ امب

ريخ. هللا كازجو هللا.. كظفح انخيش كئاعد نم اناسنت ال

ديدج دحوم : لئاسلا

***

: باوجلا

.. لضافلا يخأ هللا كقفو

, ًاميدق لا ؤسلا اذه ىلع هللا- هظفح - لا ضفملا انخيش باجأ دقل
هللا لزنأ امب مكحي مل يشاجنلا نأ ًاناتهبو ًاروز معزي نم ىلع درو
در يف قهلا امم ناكو ," نيد ةيطارقميدلا ": عتاملا عفانلا هباتك يف

: نيسلفملا ةهبش

نأ ٍءيش ِّلك لبق ةتفاهتملا ةهبشلا هذهب جتحملا مزلي :ً وأال
مكحي مل يشاجنلا َّنأ دلاالةل يعطق ٍحيرص ٍحيحص ٍصنب انل تبثي

ىلإ اهلوأ نم مهليواقأ ُتعبتت دقف سإالهم.. دعب هللا لزنأ امب
ال ءافوج معازمو تاطابنتسا إال مهتبعج يف ُتدجو امف .. اهرخأ

اوتاه ىلا:{لق عت قلا دقو ، ٌقداص ٌناهرب وال ٌحيحص ٌليلد اهُمعدي
ب اوتأي مل اذإف .[111 ،اآلةي ةرقبلا ةروس ]{ نيقداص متنك نإ مكناهرُب

.. نيبذاكلا نم مه لب نيقداصلا نم اوسيلف كلذ ىلع ناهربلا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

تام دق يشاجنلا َّنأ انموصخ نيبو اننيب هب مَّلَسملا نِم :َّنإ ًايناث
مويلا ىلا:{ عت هلوق لوزن لبق ًاعطق تام وهف .. عيرشتلا لا متكا لبق

اإلسالم ُمكل ُتيضرو يتمعن مكيلع ُتممتأو مكنيد مكل ُتلمكأ
، عادولا ةجَح يف اآلةي هذه تلزن 3]ذإ ،اآلةي ةدئاملا ةروس ًانيد...}[

همحر ـ ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك ريثكب حتفلا لبق تام يشاجنلا و
ص277]. :ج3 ةياهنلا و ةيادبلا رظنا ].. هريغو ـ ىلا هللاعت

لمعيو عبتيو مكحي ؛نأ كاذنآ هقح يف ىلا هللاعت لزنأ امب ُمكحلا ف
نم اهيف الدب باوب األ هذه لثم يف ةراذنلا ،ألن نيدلا نم هغلب امب
نمو هب مكرذُن أل نآرقلا اذه َّيلإ َيِحوُأو ىلا:{ عت قلا نآرقلا غولب
يف لا واالصت لقنلا لئاسو نكت ملو [19 ،اآلةي ماعن األ ةروس غلب..}[
لصت ال عئارشلا ضعب تناك ذإ نامزلا اذه يف اهلا حك نامزلا كلذ

هللا ىلص يبنلا ىلإ َّدش اهبإالاذإ ملعي ال امبرو نينس دعب إال ءرملل
و لزنتي الزلا ُنآرقلا و ًاثيدح امزلا ُنيدلا لا...ف حرلا ملسو هيلع
. ًارصتخم هللا هظفح انخيش كالم ىهتنا " لمتكي مل ُعيرشتلا

[ ةيناثلا ةهبشلا - نيد ةيطارقميدلا ]

- انخيش باتك نم هيلإ راشملا عضوملا ىلإ عوجرلا ب كيصون اننإو
دمحلا نأ اناوعد رخآو . ةيادهلا دارأ نمل , ةيافكلا هيفف هللا- هظفح

. نيملا علا بر هلل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

يف ةحلس باأل ةدعاقلا ميظنت اكيرمأ تمعد له
؟ ايسور دض برحلا

لا:111 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ةدعاقلا ميظنت نأ هل نهربأ يك صخش عم لا دج يف تضخ دقل
اإلسالم, ىلع ءاضقلل اهونواعي نيذلا براحتو اكيرمأ براحت يه
اذه نع اعافدو ايلعلا يه هللا ةملك ىقبت يكل دهاجتو
اذامل لوقت ام لثم حيحص ناك نإ يل قفلا ... ميظعلا نيدلا
بسلا اهدمت اكيرمأ تناكو ايسور دض برحلا يف اكيرمأ عم تنواعت

باإلسال نورهاظتيو نونواعتي نولا والزي مهعم اونواعت مهنإف الح,
مكيدي ىلع رصنو مكاعرو هللا مكظفح انخياشم مكنم وجرأف م..

ال نب ةماسأ خيشلا " مهسأر ىلعو لا األطب نيدهاجملا يديأ ىلعو
عم ةنجلا مهاوثم لعجو نيدلا اذه " يرهاوظلا نميأ خيشلا ند""و
األرم اذه ةقيقح ىلع انوعلطت ....نأ نيحلا وصلا ءادهشلا و نييبنلا

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ..وسلا ركشلا ليزج مكلو

ةداهشلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

... هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

قحلا نايب يف كدهجو كصرح ىلع لضافلا يخأ كيف هللا كراب
. جلجل لطابلا و جلبأ قحلا :نأ ًامود ركذتو , سانلل

لبق نم ال اكيرمأ عم نواعتي مل كرابملا ةدعاقلا ميظنت ً:نإ وأال
, اكيرمأ رصعلا توغاطل األزرب ودعلا والزيلا ناك هنإ دعب,لب نم وال
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

طوقسو , قرخ كلاالماأل اذهب كرواحم هوفتي نأ شغلا و بغشلا نمف
نحنو ! شقنا مث شرعلا تبثا لا: قُي هلو , هطاقسإ نع ينغي كالهم
لقأ يتلا اإلعالم لئاسو ىلع كالهم يف أكتي كرواحم نأ ًانيقي ملعن
مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ ىلا:(اي عت قلا دقو , ةقساف اهنأ اهلا وحأ
متلعف ام ىلع اوحبصتف ةلا هجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف

ال نب ةماسأ نيدهاجملا مامإ ةطرشأ :6]والزتلا تارجحلا ]( نيمدان
ءادعب اهيف حرصي يتلا ؛ عيمجلا لوانتم يف ةميدقلا هللا هظفح ند
اهداهج ىلع ثحلا بو , اهركم نمو اهنم ريذحتلا بو , اكيرمأ

. ةيداصتق اال اهتعطاقمو

ىلوأ مه ةقطنملا ماكح نأ ىمعأ إال هركني ال يذلا عقاولا نإ لب
دج! نع ًابأ ناوعأو اكيرم معالءأل مهف , كرواحم فصوب سانلا

يف ناك يتيفوسلا داحت لال نيدهاجملا تقلا نأ كش :ال ًايناث
ضعب عم عطاقت هيفو , ةقطنملا ماكح نم اهناوعأو اكيرمأ ةحلصم

نأ ًاعطق ينعي ال اذهو , هوديأو هنع اوضر كلذلو ، مهحلا صم
قافتا نم اذه لب , اكيرم أل ًاراصنأو ًاناوعأ اوناك اهموي نيدهاجملا

يف كلذ ناك مورلا اولتاق امل مهنع هللا يضر ةباحصلا حلا,ف صملا
لهف , مورلا ةحلصم يف كلذ ناك سرفلا اولتاق املو , سرفلا ةحلصم

؟! مورلل ناوعأ وأ سرفلل معالء ةباحصلا :نإ لئاق لوقي

مث نمو , ةحلس األ ضعب ةقطنملا ماكح تطعأ اكيرمأ نأ تبث ثًاثلا:
– ةلتاقملا تاعامجلا ضعبل ةحلس األ ضعب عيبب ماكحلا ؤهالء ماق
نماإل هدحو ءارشلا اذه دعُي لهف ,- ةدعاقلا مهنيب نم نكت مل يتلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناعتسا دقل ؟! ةنايخلا و ةلا ومعلا مارج
موي كرشم وهو ةيمأ نب ناوفص نم سوالح عورد ةراعتساب ملسو
مكاحلا و دمحأو يئاسنلا و دواد وبأ هجرخأ : يعليزلا .[قلا نينح
ةيارلا بصن ـ هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح قولا
لوسرلا ةناعتسا يف كرواحم لوقي لهف ص377] ج3 يعليزلل

مهنأ ىعدإ نميف ؛امقهلا ناوفص سبالح ملسو هيلع هللا ىلص
رخآو .. ميظع ناتهب اذه كناحبس ؟!.. ناكيرم األ ةحلسأب اوناعتسا

. نيملا علا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ هنيعب رفاكلا رفكي ال خيش مكح ام

لا:114 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نم ثلا ثلا ضقانلا ,و نيعملا رفكي وال مومعلا ىلع رفكي نيد لجر
رفكي مل "نم لوقي باهولا دبع دمحم خيشلل اإلسالم ضقاون

"ام ًاعامجإ َرَفك ، مهبهذم ححص ،وأ مهرفك يف كشي وأ نيكرشملا
هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا مارتح لكاإل مكلو ؟ لجرلا اذه مكح

هت. اكربو

نسح قراط : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نأ يغبني "لب نيد لجر " همسا حلطصم يفاإلسالم سيل :ً وأال
انيلع ليخد حلطصملا اذهف , نيدلا اذهل جراال نيملسملا لك نوكي

: نيمسق ىلع سانلا نأ مهدنعف , ةيبرغلا تاحلطصملا نم دروتسمو
يهانملا مجعم " رظنا ]. كلذ ىلإ هبتنيلف ايند. لا جرو نيد, لا جر

ص280] " ةيظفللا

طإال ىلع تسيل " رفاك وهف رفاكلا رفكي مل :"نم ةدعاق :نإ ًايناث
يلي: امك اهليصفتو اهليصأت نإ ,لب اهمومعو اهق

. رفاك وهف هنيعب هريفكت ىلع يحولا صن نم رفكي مل نم -1

وأ لهج ابأ وأ بهل ابأ وأ ناماه وأ نوعرف وأ سيلبإ رفكي مل نمف
رفاك وهف ةنسلا وأ نآرقلا يف مهريفكت ءاج نمم مهريغ وأ طبلا ابأ

إال هيف فلا خي ال نيب رهاظ رمأ اذهو . هبذكو يحولا ىلع در ألهن
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

يسوطرطلا ريصب وبأ خيشلا .قلا هتريصب ىلع هللا سمط نم
ىمس دق نوكي رفاكلا رفكي ال يذلا ،نأ هرفك يف ةلعلا هللا:و هظفح

هللا مكح خبالف اهيلع مكحو ، ةيعرشلا اهتايمسم ريغب ءايش األ
و رافكلا نمو ًاناميإو سإالًام كرشلا و رفكلا نم لعج ثيح ىلا، عت

نوقحتسي نينمؤم نيملسم ةاداعملا نوقحتسي نيذلا نيكرشملا
، همكحل درو ىلا هللاعت ىلع بيقعت هنم اذهو ، ةنجلا االةو وملا

ًابيذكت وه همسي مل نإو هب هللا رمأ امل دوحجو بيذكتو
ص307] ريفكتلا يف دعاوق .أ.هـ[ ًادوحجو

:"نإ لوقي لجر نع هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لئُس املو
هلوقب لدتساو ، ةلوقملا هذه بحاص رفكب مكح ." رفكي مل سيلبإ
ىَبَأ َسيِلْبِإ ِإال اوُدَجَسَف آلَمَد اوُدُجْسا َمْلِلالِةَكِئ اَنْلُق :(ْذِإَو ىلا عت
َدَجَسَف ): ىلا عت هلوقبو [34: ةرقبلا ]( َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَو َرَبْكَتْساَو

( َنيِرِفاَكْلا َنِم َناَكَو َرَبْكَتْسا َسيِلْبِإ *ِإال َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُك َمْلاالُةَكِئ
ص:73-74] ]

يسوجملا و ينارصنلا و يدوهيلا ك يلص األ رفاكلا رفكي مل نم -2
. رفاك وهف مهوحنو

نع (280-281/2) افشلا يف لقن نأ دعب ضايع يضاقلا قلا
ةدّلقمو هلبلا و ءاسنلا و ةماعلا نم ًاريثك ؛نأ مهمعز ةمامثو ظحاجلا

عابط مهل نكي مل ،ذإ مهيلع هلل ةجح ؛ال مهريغو ىراصنلا و دوهيلا
رفك ىلع عامج باإل رفاك هلك اذه لئاقو الل:(... دتس اال اهعم نكمي

نيملسملا نيد قراف نم لكو دوهيلا و ىراصنلا نم ًادحأ رفكي مل نم
و فيقوتلا :ألن ركب وبأ يضاقلا كش،قلا وأ مهريفكت يف فقو وأ
و صنلا بّذك دقف كلذ يف فقوت نمف مهرفك ىلع اقفتا عامج اإل
إال عقي ال هيف كشلا وأ بيذكتلا ،و هيف كش وأ فيقوتلا

.أ.ـه رفاك نم

ناد نم رّفكُي ال نم رّفكُن اذهلو هللا(286/2):( همحر ًاضيأ قولا
حّحص وأ كش وأ مهيف فقو وأ للملا نم نيملسملا ةّلم ريغب

لك لا طبإ دقتعاو هدقتعاو اإلسالم كلذ دعب رهظأ نإو ، مهبهذم
)أ.هـ. كلذ خالف نم رهظأ ام هراهظإب رفاك وهف ، هاوس بهذم

رفكي مل نم رفك ىلع نوملسملا عمجأ دقو : نيطب وبأ خيشلا قولا
مهرثكأ نأ نقيتن نحنو ، مهرفك يف كش ،وأ ىراصنلا و دوهيلا

[69/12 ةينسلا رردلا هجلا.أ.هـ[

.قلا رفاك وهف هنيعب هريفكت ىلع ءاملعلا عمجأ نم رفكي مل نم -3
..):( يبرعلا نبا ةمجرت نع يبنُملا لوقلا ) يف يواخسلا ظفاحلا

ةضورلا " رصتخم " ضورلا " باتك نم ةدرلا يف يرقملا نبا قلا دقو



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(35)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

وهف هتفئاطو يبرع نباو ىراصنلا و دوهيلا ريفكت يف ددرت نم "؛
خيشلا هركذو ،(166/1) ميقلا نبا ةينون حرش نع )أ.هـ.قنال رفاك

.( ديحوتلا كرات رفك يف ديفتسملا ديفم ) يف باهولا دبع نب دمحم
.423/9 ةيدجنلا ةبوج يفاأل ةينسلا رردلا رظنأو

كالم امأو هللا: همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا قولا
هللا ىلص يبنلل حبذ هللا:اذإ همحر ضورلا بحاص ،قفلا ةيعفاشلا
وهف يبرع نبا ةفئاط رفك يف كش نم : ًاضيأ رفك،قولا ملسو هيلع

[423/9 ةينسلا رردلا .أ.هـ[ رفاك

رجح نبا :قلااإلمام يحيضوتلا لا ثملا اذه ئراقلا اهيأ كاهو
ليقع يبأ نب فسوي نب جاجحلا ةمجرت يف هللا همحر الين قسعلا

، دهاجمو ، يعخنلا ،و ريبُج نب ديعس : مهنم ةعامج هرّفكو : يفقثلا
بيذهتلا بيذهت .أ.هـ[ مهريغو ، يبعشلا ،و دوجنلا يبأ نب مصاعو

[673-674/1 ثيدحلا لا جر يف

لهأ نم انناوخ إل ًابجع قلا: نيح سوواط اإلمام لوق يف لمأتو
رفك ىلإ بهذي سوواط نأ عمف .أ.ـه ًانمؤم جاجحلا نومسي قارعلا

إ كاذ امو " انناوخإ " مهامسو ، هرفكي مل نم رفكي مل إالهنأ جاجحلا
. لمأتف ، هريفكت ىلع عمجُي مل جاجحلا الألن

نأ ىأرو هنيعب سانلا نم فالن رفك ةيعرشلا هلباألةلد نيبت نم -4
. رفاك وهف هريفكت نع فقوت ؛مث هريفكت نم عنمت ةيعرش عناوم ال

معز نم (264هـ): يزارلا ميركلا دبع هللانب ديبع ةعرز وبأ قلا
نمو ، ةلملا نع لقني ًارفك ميظعلا بهللا رفاك وهف قولخم نآرقلا نأ

.أ.ـه رفاك وهف مهفي نمم هرفك يف كش

(277ه يزارلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ ًاضيأ امامت هلثم قولا
.(176/2) ةنسلا يف يئاكل لاال هلك كلذ ىورو ـ)

يف ناميلس خيشلا باهولا دبع نب دمحم خيشلا ديفح قولا
الً هاج وأ مهرفك يف ًاكاش ناك ":نإ نامي اإل ىرع قثوأ " هتلا سر
هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك نم هلاألةلد تنيب مهرفكب
عامجإب رفاك هنإف ددرتو كلذ دعب كش نإف ، مهرفك ىلع ملسو

: لوقي ناك نإو رفاك، وهف رافكلا رفك يف كش نم نأ ىلع ءاملعلا
مهم،ذإ ال سإب هنم مكح اذهبو رافك، مه لوقأ وال رافك مهريغ لوقأ

نوملسم مهف ًارافك اونوكي مل نإف واإلسالم، رفكلا نيب ةطساو ال
رفاك، وهف نيملسم رافكلا ىمس سإالًاموأ رفكلا ىمس نمف ذئنيحو

.أ.ـه رفاك اذه نوكيف



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(36)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

: ًامظن يشكارملا انخيش قولا

ِريفكتلا يف ُفوقُولا يغبني ال ِريذحتلا نم ُتلُق ام مغرو

ْرَفَك ْدقف اًرفاك ْرِّفَكُي ْمل ْنم ْرهَظو اًّيِلَج ُرفكلا اَدَب اذإ

ماسق األ هذه دحأ تحت جردني هنع لوئسملا خيشلا ناك نإف
يف ثيرتلا ب يصون اننإف مومعلا ىلعو .. ةروكذملا ةدعاقلا هلمشتف

ةصاخو نيعنتمملا ريغ نم لإلسالم نيبستنملا نم نيلوأتملا ريفكت
. ملعأ ,وهللا مهنم ملعلا لهأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(37)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

موي بيطخلا ءاعد دنع ءاعدلا يف نيديلا عفر مكح
؟ تونقلا ءاعد مكحو ةعمجلا

لا:90 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

مكح امو ؟ ةعمجلا موي بيطخلا ءاعد دنع يدي األ عفر مكح ام
يف ةريخ األ ةعكرلا يف عوكرلا دعب تونق ءاعدك الة صلا يف ءاعدلا

؟ تقو يأو صالة يأ

يفلسلا ةديبع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

مكبر قلا:(نإ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حص دقل
نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم يحتسي ميرك ييح ىلا عتو كرابت
اذه [ مهريغو ةجام نباو يذمرتلا و دواد وبأ هجرخأ ]( ًارفص امهدري

.. مومعلا ةيحان نم

؛ ةنسلا خالف اذهف ةعمجلا ةبطخ يف هيدي بيطخلا عفري نأ امأ
ناورم نب رشب ىأر امل ةبيور نب ةرامع نأ هحيحص يف ملسم ىور
لوسر تيأر دقل ، نيديلا نيتاه هللا حبق قلا: هيدي ًاعفار ربنملا ىلع
راشأو ، اذكه هديب لوقي نأ ىلع ديزي ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ةنسلا نأ هيف اذه هللا: همحر يوونلا .قلااإلمام ةحبسملا هعبصإب

.أ.ـه مهريغو انباحصأو مكلا لوق وهو , ةبطخلا يف ديلا عفري ال نأ
.[231/6 يوونلا حرشب ملسم حيحص ]



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(38)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

هيدي عفر لإلمام هركيو هللا: همحر ةيميت نبا اإلسالم خيش قولا
ناك امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ,ألن ةبطخلا يف ءاعدلا حلا

ص48]. ةيملعلا تارايتخ اعد.أ.هـ[اال اذإ هعبصإب ريشي

هيف دري مل بيطخلا ءاعد ىلع ًانيمأت مهيديأ نيلصملا عفر كلذكو
كلذ اولعف اذإ مهنأ هللا همحر نيدباع نبا ركذو , ملعأ اميف ءيش

.[768/1 نيدباع نبا ةيشاح .أ.هـ[ حيحصلا ىلع اومثأ

نع ؛ لزاونلا يف عرشيف تاضورفملا تاولصلا يف تونقلا امأو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك قلا: هنع هللا يضر ةريره يبأ

مهَيمسيف لا جرل وعدي هدمح نمل هللا عمس : لوقي هسأر عفري نيح
ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا جنا هللام : لوقيف مهئامسأب
ددشا هللام ، نينمؤملا نم نيفعضتسملا و ةعيبر يبأ نب شايعو
قفتم ]. فسوي ينسك نينس مهيلع اهلعجاو ، رضم ىلع كتأطو

.[ هيلع

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنق قلا: مكلا نب سنأ نعو
ءاجو [ هيلع قفتم ]. كرت ,مث برعلا ءايحأ نم يح ىلع وعدي ًارهش

هللا ىلص هللا لوسر تنق قلا: مكلا نب سنأ نع ملسم حيحص يف
ٍلعر ىلع وعدي حبصلا صالة يف عوكرلا دعب ًارهش ملسو هيلع
يوونلا ).قلااإلمام هلوسرو هللا ِتصَع ةيصُع ): لوقيو , ناوكذو
حرشب ملسم حيحص هيف..أ.هـ[ نيديلا عفر بحتسيو هللا: همحر

.[247/5 يوونلا

وهف لزاونلا ريغل تونقلا ب اهريغ نود رجفلا صالة صيصخت امأو
أليب:اي ُتلق : يعجش األ قراط نب دعس مكلا وبأ ؛قلا ةنسلا خالف

, ركب يبأو , ملسو هيلع هللا ىلص هللا ِلوسر َفلخ َتيلص كنإ ِتبأ
نوتنقي اوناكف انه.. اه مهنع هللا يضر , يلعو , نامثعو , رمعو
يذمرتلا هجرخأ ؛ حيحص .أ.هـ[ ثدحُم ينب ؟قفلا:ال,يأ رجفلا يف

دهشأ قلا: ريبج نب ديعس نع يورو [ مهريغو دمحأو ةجام نباو
." ةعدب رجفلا صالة يف تونقلا :"نإ لوقي سابع نبا ُتعمس ينأ

. ملعأ ..وهللا روهمجلا بهذم اذهو [ ينطقرادلا هاور ]

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(39)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

يف اههجو فشكت نأ ةمرحملا ةأرملل زوجي له
( ةمرحملا ةأرملا بقتنت (ال ثيدحب الال دتسا فاوطلا

؟

لا:441 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

لذيو ، هلهأو اإلسالم زعي نأ ميظعلا شرعلا بر ميركلا هللا لأسا
يسدقملا دمحم يبأ لضافلا خيشلا هللا ظفحي نأو ، هناوعأو كرشلا

. هيلع نيمئاقلا و ربنملا ظفحيو هيف، كرابيو

دنع اههجو نع فشكت نأ ةرمتخملا ةأرملل زوجي له وه: يلا ؤسو
؟ ةبعكلا ب فاوطلا

بقتنت :"ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا ثيدحلا يفف
ريخ. لك هللاانع مكازجو " نيز فقلاا سبلت وال ةمرحملا ةأرملا

ماغرض : لئاسلا

***

: باوجلا

هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
دعب: وااله..امأ نمو

روظحملا سيلو ةأرملا ىلع مارح اإل تاروظحم نم باقنلا نإف
هللا يضر رمع نبا نع يراخبلا ىور دقف ،( لدسلا ) هجولا ءاطغ

ةأرملا بقنتت قلا:"ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع
باقنلا كرت اهيلعف ةأرملا تمرحأ اذإف ". نيزافقلا سبلت ،وال ةمرحملا
يطغت وأ اهرامخ لدست بناجأ لا جر اهبرقب رم اذإو ، نيزافقلا و
يضر نينمؤملا مأ تناك امك اهوزواجي ىتح اهبوث فرطب اههجو
نحنو انب نورمي نابكرلا ناك ): لوقت تناكو ، لعفت اهنع هللا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(40)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

تلدس انب اوذاح اذإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تامرحم
كلذكو (. انفشك اوزواج اذإف ، اههجو ىلع اهسأر نم اهبابلج انادحإ
. اهبايث وأ اهتءابع تحت امهلخدت نأب نيزافقلا ريغب اهيدي رتست

": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نأ نم ءاسنلا ضعب هنظت امو
ةيطغت زاوج مدع ينعي ." نيزافقلا سبلت وال ةمرحملا بقتنت ال

ىلص يبنلا ثيدحل حيحص ريغ مهفو أطخ اذهف مارح يفاإل هجولا
. ملسو هيلع هللا

هللا: همحر ميقلا نبا علاالةم قلا

ةرثك عم مارح اإل يف اههجو ةأرملا فشك نع ليقع نبا لئُس )
يضر ةشئاع قتلا دقو ءادفلا عم ةيطغتلا مأ ىلوأ وهأ مويلا داسفلا
ثدحأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملع :"ول اهنع هللا
عفرو ، اهمارحإ راعش فشكلا نأب : باجأف " دجاسملا نهعنمل ءاسنلا

ب اًخسن نوكي ؛ألهن زوجي ال عدبلا ثداوحب اًعرش تبث مكح
تدر اهنإف ةشئاع لوق امأو . اًسأر عرشلا عفر ىلإ يضفيو ثداوحلا
...خلا يه عنمت ملو ، عنمل ىأر :ول تلا ،قف عرشلا بحاص ىلإ األرم

كالهم.

تءاج ام ضعب ءافخ باوجلا و لا ؤسلا اذه ببس : ميقلا نبا قفلا
هيلع هللا ىلص يبنلا نإف : مارح اإل يف ةأرملا قح يف ةنسلا هب
ءاج امنإو ، هريغ وال مارح يفاإل هجولا فشك اهل عرشي مل ملسو
ءاجو ، نيزافقلا نع يهنلا ءاجب امك ةصاخ باقنلا نع يهنلا ب صنلا
هذه سبل نع هيهن نأ مولعمو ، ليوارسلا و صيمقلا سبل نع يهنلا
عمجأ دق لب ، ةتبلا رتست ال ةفوشكم نوكت اهنأ درُي مل ءايش األ
لجرلا نأو ، اهعردو اهصيمقب اهندب رتست ةمرحملا نأ ىلع سانلا

و باقنلا نع يهنلا جرخم نأ باإلراز،عم هلفاسأو ءادرلا ب هندب رتسي
صنلا بجوم ىلع دازي فيكف ، دحاو ليوارسلا و صيمقلا و نيزافقلا
صن يأف ؟ ًاراهج ملاأل نيب اههجو فشك اهل عرش هنأ هنم مهفيو
هجو لب ؟! ةحلصم وأ سايق وأ مومع وأ موهفم اذه،وأ ىضتقا
عقربلا و باقنلا ك هردق ىلع لصفملا ب هرتس مرحي لجرلا ندبك ةأرملا

امأو ، زافقلا ك ديلا ردق ىلع لصفملا ب اهرتس مرحي اهِدَيَكو ،لب
هنع هني ملف ؛ بوثلا و رامخلا بملاالةءو هجولا رتسو مكلا ب اهرتس

. هتبلأ

وال صن كلذب هعم سيلف ( مرحملا سأرك اههجو قلا:(نإ نمو
نم امهنيب هللا لعج امل مرحملا سأر ىلع هسايق حصي ،وال مومع
امنإ ( اههجو يف ةأرملا مارحإ ): فلسلا نم نمقلا لوقو . قرفلا

، لجرلا مزلي امك سابللا بانتجا اهمزلي ال ،يأ ىنعملا اذه هب دارأ
هنأ ردُق ولو . لجرلا ندبك اههجو نوكيف باقنلا بانتجا اهمزلي لب



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(41)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

بحاص نع تبثي مل ام ةجحب سيل هلوقف ؛ هفشك بوجو دارأ
ىلإ ليبس ،وال هجولا فشك بوجو هب دارأو ، كلذ قلا هنأ عرشلا

": اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ قتلا دقو . نيرم نماأل دحاو
نكت ملو ." اههجو ىلع اهبابلج انادحإ تلدس نابكرلا انب َّرم اذإ انك
ضعب قهلا امك بابلجلا نيبو اههجو نيب هلعجت ادوع ذختت نهادحإ
تاهمأ ،وال ةباحصلا ءاسن نم ةأرما نع اذه فرعُي ،وال ءاهقفلا

نم اذه نوكي نأ ليحتسمو . ىوتف ًوال المعال ةتبلا نينمؤملا
ماعلا و صاخلا هفرعي َّنهنيب ًاروهشم ًارهاظ نوكي ،وال مارح اإل راعش
حجار هل نيبت لدعلا و ملعلا ليبس كلسو فاصن اإل رثآ نمو ،

و قفوملا وهللا اهحيحص نم اهدسافو ، اهحوجرم نم بهاذملا
. دئاوفلا عئادب نم )أ.هـ.. يداهلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(42)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ ًايسان برش وأ لكأ نمل لفاونلا مايص مكح

لا:133 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةتسلا مئاص انأو ايسان تلكأ ؛ يمايص زوجي له ينوربخأ مكوجرأ
. مكل اركشو مأال؟ اذه مويلا مايص ديعأ لهف لا وش نم

94 رأثلا فيس : لئاسلا

***

: باوجلا

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

لكأ مث – ةلفان وأ ضرف مايص ناك ءاوس – ًامئاص حبصأ نم
, حيحص هموصف – ليلقلا وأ ماعطلا نم ريثكلا لكأ ءاوس – ًايسان
هللا لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .. هيلع ءيش وال

متيلف , برش وأ لكأف , مئاص وهو يسن :(نم ملسو هيلع هللا ىلص
لكأ :(اذإ ةياور يفو [ هيلع قفتم ]( هاقسو هللا همعطأ امنإف , هموص

( هيلع ءاضق وال هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف برش وأ ًايسان مئاصلا
طرش ىلع حيحص قولا: مكاحلا و يقهيبلا و ينطقرادلا هاور ]
صن اذهو [. حيحص دانسإ اذه : هجيرخت يف رجح نبا .قولا ملسم
ةلفانلا و ةضيرفلا نيب قرفي مل ديقم ريغ قلطمو صصخم ريغ ماع

ىتح همومع ىلع ماعلا ءاقب لص ،واأل هريثك وال ماعطلا ليلق وال
. هديقي ام يتأي ىتح طإالهق ىلع قلطملا ءاقبو هصصخي ام يتأي

هللا فطل ثيدحلا اذه يفو هللا-:" همحر - رجح نبا ظفاحلا قلا
دمحأ ىور دقو , مهنع جرحلا و ةقشملا عفرو مهيلع ريسيتلا و هدابعب
يبنلا دنع تناك ) اهنأ قاحسإ مأ نع .. جرخأف ًاببس ثيدحلا اذهل
تركذت هعم,مث تلكأف ديرث نم ةعصقب يتأف , ملسو هيلع هللا ىلص
يبنلا اهل ؟قفلا تعبش امدعب :اآلن نيديلا وذ اهل ,قفلا ةمئاص اهنأ



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(43)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

( كيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف كموص يمتأ : ملسو هيلع هللا ىلص
. هريثكو األلك ليلق نيب قرف نم ىلع در اذه يفو

نأ : رانيد نب ورمع نع .. قازرلا دبع هاور ام تافرظتسملا نمو
,ق تمعطف تيسنف ًامئاص تحبصأ قفلا ةريره يبأ ىلإ ءاج ًاناسنإ
.ق تبرشو تمعطو تيسنف ناسنإ ىلع تلخد .قلا:مث سأب لا:ال

تيسنف رخآ ىلع تلخد قلا: مث . كاقسو كمعطأ هللا سأب لا:ال
".أ.ـه مايصلا دوعتت مل ناسنإ تنأ : ةريره وبأ قفلا . تمعطف
ديزو طبلا يبأ نب يلع لوق اذهو .[201/4 حتفلا نم ًارصتخم ]
–امك ةباحصلا نم دحأ مهفلا خي ملو رمع نباو ةريره يبأو تباث نب

,و ءاملعلا روهمج بهذم وهو ,- امهريغو مزح نباو رذنملا نبا قهلا
. ملعأ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(44)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

؟ نيريس النب ىؤرلا ريبعت باتك ةبسن ةحص ام

لا:85 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/18

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

له نيريس النب ريبكلا األحالم ريسفت باتك يف مكيأر وه ام
األحالم؟ ريسفتل هب ةناعتس اال زوجي

يفلسلا ةديبع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

, ىؤرلل نيربعملا نماألةمئ هللا همحر نيريس نبا نأاإلمام كش ال
هللا..قلااإل همحر نيريس نبا اإلمام ركُذ إال ملعلا اذه ركذُي ال لب
:"دق ىؤرلل نيريس نبا تاريبعت نم ةلمج ركذ نأ دعب يبهذلا مام
ناكو , اهركذب باتكلا لوطي بئاجع ريبعتلا يف نيريس نبا نع ءاج

الء618/4] عأالمبنلا ريس ".أ.هـ[ يهلإ دييأت كلذ يف هل

: ملعلا اذه يف ناباتك نيريس نبا لإلمام بسُن دقلو

. ايؤرلا ريبعت -1

األحالم. ريسفت يف كلاالم بختنم -2

يناثلا لصفلا يف نودلخ نبا هنع قلا دقف األلو باتكلا نع امأف
ملو ":" ايؤرلا ريبعت ملع "يف ناونعب هدقع يذلا هتمدقم نم رشع
هيف نيريس نب دمحم ناكو , فلسلا نيب الً قانتم ملعلا اذه لزي



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(45)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

اذهل سانلا اهلقانتو نيناوقلا كلذ يف هنع بتكو , ءاملعلا رهشأ نم
نم سيل روكذملا باتكلا نأ ىلإ ةراشإ هنع" بتك ": هلوقف ".هـا دهعلا
هنع،وأ هريغ نع ،وأ ةرشابم هنع قنال هريغ عضو نم لب وه هفيلأت
هنع قلا دقف يناثلا باتكلا نع امأو . ملعأ وهللا هيلإ بوسنم هنأ
هيلإ بوسنملا عوبطملا األحالم, ريسفت يف كلاالم بختنم ": يلكرزلا

هل".هاـ[األعالم154/6] سيلو ًاضيأ

,لب بتكلا فيلأت هنع فرعُي هللامل همحر نيريس نبا نإاإلمام مث
ملع نإف مومعلا ىلعو . كلذ نع هعروتو , فيلأتلل هتيهارك هنع تبث

: يرونيدلا ةبيتق نبا قلا امك , اهضمغأو مولعلا قدأ نم ىؤرلا ريبعت
فونص نم نوسرامتيو , ملعلا نونف نم سانلا ىطاعتي اميف سيلو "

, ًارارم بعصأو , فرشأو لجأو , فطلأو ضمغأ وه ٌءيش , مكِحلا
نبا قولا ص72] ايؤرلا ريبعت ..".أ.هـ[ ايؤرلا نم االً كشإ دشأو
هل سيل رحبك , سانلا ايؤر الف تخاو ريبعتلا ملع ": نيهاش

يبسكلا ب سيل ملعلا اذهو ص605] تاراش ".أ.ـه[اإل ئطاش
قلا امك , ًاصوصن تسيل بابلا اذه يف تفلُأ يتلا بتكلا ,و ضحملا
إال برطضت ال ةدرّطم ةسيقأو , رّيغتت ال ٌلوصأ ملع لكل ": يوانملا
, مهتائيهو , سانلا لا وحأ الف تخاب فلتخت اهنإف , ايؤرلا ريبعت
".أ.ـه مهتاداعو , مهلحنو , مهللمو , مهدصاقمو , مهبتارمو , مهتاعانصو

ملعأ 65/4].وهللا ضيفلا ]

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

يرث األ زيزعلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(46)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(47)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

الند؟ نبا تنب مساب ىمستأ نأ زوجي له

لا:461 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

: رشنلا خيرات
2009/10/19

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

..سلا مكاعرو ىلا هللاعت مكظفح ماركلا انخويشو هللا يف يناوخإ
.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم

._BentBnladn_هب لخدأ يذلا ....واإلمس كوتلا بلا لخدأ

اإل اذهب ِكسفن يمست نأ زوجي ال يل نولوقي ملعلا ةبلط نم ريثكف
ريغل باستنإ ألهن آعرش زوجي وال مارح وهف مس
باستنإ سيلو ىمسم درجم هنأب مهيلع تددر دقو .!! يقيقحلا ِكوبأ

يبأ ريغل باستن باإل رفسلا زوجو ةيوهلا ةقاطبب يمسإ ريغأ مل انأف }
اوركنأ تقولا سفنبو اذهاألرم مهيلع تركنأف .{ يتريشعو يدجو

! نوركني اولز امو اإلمس ّيلع

.. ماركلا انخويش

عفال له يلا ؤس ريبعتلا حص نإ وأ يراسفتسإ
؟!. آعرش زوجي وال مارح ..... ىمسملا اذه

ريخ هللا مكازجو ملع. نم هللاهب مكملع امب يتدافإ مكنم اوجرأ
ةجاحب انك مكف ةلئس األ ىدتنم اقح ةعئارلا ةمدخلا هذهل ءازجلا

لجو هللازع ةلئاس . مكنم ةكرابملا ةبيطلا ةردابملا كلت لثمل ةسام
. روشنلا و ثعبلا موي مكلا معأ نازيم يف اهلعجي نأ

BentBnladn: لئاسلا

***



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(48)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

: باوجلا

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

اوُمَلْعَت ْمَّل نِإَف ِهَّللا َدنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئاَبآِل ْمُهوُعْدا ": ىلا عت قلا دقف
0" ْمُكيِلا َوَمَو ِنيِّدلا يِف ْمُكُناَوْخِإَف ْمُهءاَبآ

ديدشلا ديعولا درو دقو .. اًمارح اإلسالم يف ينبتلا ناك كلذلو
نباأل ةلثاو نعف .. هتريشع ريغل وأ هيبأ ريغ ىلإ ءرملا باستنا ىلع
قلا:(نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر عقس

يراخبلا هاور (.. هيبأ ريغ ىلإ لجرلا يعدي نأ ىرفلا مظعأ نم

ىلص هللا لوسر تعمس قلا: هنع هللا يضر صاقو نب دعس نعو
-ف هيبأ ملعي وهو - هيبأ ريغ ىلإ ىعدا :"نم لوقي ملسو هيلع هللا

يراخبلا هاور " مارح هيلع ةنجلا

": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
يراخبلا هاور رفك" دقف هيبأ نع بغر نمف مكئابآ نع اوبغرت ال

ظلغ يف حيرص اذه ):(144/9) ملسم حرش يف يوونلا قلا
عييضتو ، ةمعنلا رفك نم هيف ;امل هيبأ ريغ ىلإ ناسن اإل ءامتنا ميرحت
محرلا ةعيطق نم هيف ام كلذ,عم ريغو لقعلا وولاالءو اإلثر قوقح
باستن اال ةمرح ىلع صنلا دبالةل لدت ةلدأ كش ال هذهو ( قوقعلا و

.. ةاعدم اقوقح بلسي وأ قوقحلا عيضي يذلا األبو ريغل يقيقحلا

ألاهن دسافملا هذه لثم ىلإ يدؤي ال ةلئاسلا تخ هنعاأل تلأس امو
اآل ةباتكلل هلا ثمأ سانلا ذختي يذلا اإلمس اذهب نيعلا ةلوهجم ال صأ

نوعسوتيو ضعبلا هيف لهاستي كلذلو .. تنرتن اإل ةكبش ىلع ةنم
دراولا يهنلا مومعل نكلو .. مهرئاشعو مهئابآ ريغ ىلإ نوبستنيو
رهاظ دالةل تحت لخدي ام بنجتت نأ اهل بحن عأاله صوصنلا يف
ولو اهتريشع ريغ ىلإ وال اهيبأ ريغ ىلإ بستنت ،فال صوصنلا هذه
تخأب تمست ولو ، تنرتن اال ةكبش ىلع لمعتست يتلا تافرعملا يف

اإل ةوخ األ يف لخدي كلذ ألن جرح نم اهيلع ناك امل الند نبا
.. هتعاطل هللا اهقفو .. ةينامي

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(49)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(50)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

لأل اهضرعيس ناك اذإ ةملسملا ةأرملا باقن مكح ام
؟ نادلبلا ضعب يف ىذ

لا:410 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/19

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هيف عنمي دلب يف باقنلل ةملسملا ةأرملا ءادترا مكح وه ام
؟ ةينم األ لكاشملا و عبتتلل اهضرعي دق ام وهو باجحلا

هللا01 دبع : لئاسلا

***

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

اذإ اهل،إالأهن رتسأو لمكأو ةأرملل لضفأ كش وال باقنلا نوك عم
ال ةينمأ لكاشمو عبتتلا ىلإ اهب يدؤيس ام دلب يف هل اهسبل ناك

ةحلصم نم ربكأ اهررض نوكي دقو اهعفدو اهلمحت ةملسملا عيطتست
،فال حلا صملا بلج ىلع مدقم اهدنع دسافملا ءردف ، باقنلا سبل
ب ءافتك واال باقنلا كرت نم لا األوح هذه لثم يف اهيلع جرح
يف الف خلا نأو ةصاخ ، هجولا ةيطغت نود يعرشلا باجحلا

. ملعا ...وهللا رظنلا نم ظح هل هجولا ةيطغت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(51)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(52)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

ىرخ األ داهجلا تاحاسل ماشلا نمبالد ةرجهلا مكح
؟

لا:337 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/19

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. دعبو هلل، دمحلا .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نمبالد ةرجهلل بابشلا ضعب هيلع مزعي ام يف انخيش يأر ام
ةصاخ ماشلا يف داهجلا نأ كلذ ؛ ةفلتخملا داهجلا تاحاس ىلإ ماشلا
ضعب تظح ال دق يننإف … ينم األ قوطلا دوجول رذعتم نيطسلف
ىلإ ريفنلا مهتين اهلهأ نم مهو ماشلا بالد نونكسي نمم يبابحأ

، ناتسناغفأو لا موصلا و نميلا ك ىرخ األ نيدايملا و داهجلا تاحاس
لوسر ثيداحأ يف رظانلا نكل ، ميظع ءيش اذه : يسفن يف تلقف

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا

قلا نميلا ب ادنجو قارعلا ب ادنجو ماشلا ب ادنج ادانجأ نودنجتس
نمف ماشلا ب مكيلع هللاقفلا لوسر اي يل رخ تلقف تمقف هللا دبع
يل لفكت دق لجو هللازع ناف هردغ نم قتسيلو هنميب قحليلف ىبأ
اهنإف ماشلا ب كيلع ظفلب دروو ادج حيحص ثيدح هلهأو ماشلا ب
دواد وبأ هاور هدابع نم هتريخ اهيلإ يبتجي هضرأ نم هللا ةريخ

هللا لوسر اي قلا هنأ ةلا وح هللانب دبع نع حيحص دنسب دمحأو
قلا كبرق ىلع رتخا مل ىقبت كنأ ملعأ ولف هيف نوكأ ادلب يل بتكا

هتيهارك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر املف ثالاث ماشلا ب كيلع
ماش اي ماش اي لوقي لجو هللازع لوقي ام نوردت له قلا ماشلل
نم يتريخ كيف لخدأ نمباليد يتوفص تنأ ماش اي كيلع يدي

رشحملا كيلا و األردن تنأ يباذع طوسو يتمقن فيس تنأ يدابع
ام تلق ملاالةكئ هلمحت ؤلؤل هنأك ضيبأ ادومع يب يرسأ ةليل تيأرو
انأ انيبو ماشلا ب هعضن نأ انرمأ اإلسالم دومع لمحن قاولا نولمحت
نم ىلخت هللا نأ تننظف يتداسو تحت نم سلتخا اباتك تيأر مئان
ب عضو ىتح يدي نيب عطاس رون وه اذإف يرصب تعبتأف ضر األ لهأ

لفكت هللادق نإف هردغ نم قتسيلو هنميب قحليلف ىبأ نمف ماشلا



داهجلا و ديحوتلا ربنم
(53)

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هسماخلا ةعومجملا

كيلع يدي ماش اي ماش اي هلوق نود حيحص ثيدح هلهأو ماشلا يلب
األردن تنأ يباذع طوسو يتمقن فيس تنأ هلوقو ماش اي

ا ريصيس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةلا وح نبا نع
ب دنجو نميلا ب دنجو ماشلا ب دنج ةدنجم ادونج اونوكت نأ ىلإ ألرم
قفلا كلذ تكردأ هللانإ لوسر اي يل رخ ةلا وح نبا قلا قارعلا
نم هتريخ اهيلإ يبتجي هضرأ نم هللا ةريخ اهنإف ماشلا ب كيلع
هللا نإف مكردغ نم اوقساو مكنميب مكيلعف متيبأ نإ امأف هدابع

.( حيحص )* هلهأو ماشلا يلب لكوت

حلا اهريغ ىلع ماشلا راتخا الم الةوسلا صلا هيلع هنأ دجي رظانلا
ألدح راتخا الم الةوسلا صلا هيلع يبنلا نأ امبو ، دونجلا دينجت
ةينلا هذه ديؤت بيبحلا انخيش اي لهف ؛ نميلا إوالف ماشلا هباحصأ
ماشلا يف رذعتم داهجلا نأ ةصاخ ةبح الءاأل ؤهل لمعلا ب ةنورقملا

؟ ةديقملا نيطسلف ةصاخ

الين قسعلا يناوضرلا دمحم : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نأا وهو داهجلا عوضومب قلعتم رمأ ىلع هبنن نأ اًمود بحن : اًلوأ
ف اذه ىلعو بلط، داهج سيلو عفد داهج يف مويلا ألةماإلسالةيم

داهجو ، يعرش رذع هدنع سيل ملسم لك ىلع نيع ضرف داهجلا
. طرش هل طرتشُي ال عفدلا

دشأ وهف عفدلا تقلا امأو هللا:( همحر ةيميت نبا اإلسالم خيش قلا
ودعلا ،ف اعامجإ بجاوف نيدلا و ةمرحلا نع لئاصلا عفد عاونأ

نم نامي اإل دعب بجوأ ءيش ال ايندلا و نيدلا دسفي يذلا لئاصلا
(. طرش هل طرتشي ؛فال هعفد

هعفد بجي هنأ بير بالداإلسالمفال ودعلا لخد اذإو ): اًضيأ قولا
، ةدحاولا ةدلبلا ةلزنمب اهلك ،ذإبالداإلسالم برق فاأل برق األ ىلع

دمحأ صوصنو ، ميرغ وال ودلا نذإ بال هيلإ ريفنلا بجي هنأو
سَّبلُيو بابشلا ب ررغُي ال ىتح اذه لوقن نحنو ،(. اذهب ةحيرص

ةلدأ نولزنُي نيذلا لوستلا ءاهقفو ، تاموكحلا ءاملع لبِق نم مهيلع
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، مويلا عقاو ىلع بلطلا داهج يف ءاملعلا لا وقأو بلطلا داهج
اذه لك ، داهجلا ليطعت اهادؤم ةيزيجعت اًطورش داهجلل نوعضيو

ماكحلا نم مهدايس أل ءاضرإ ودعلا داهج نع بابشلا اوفرصيل
. تيغاوطلا

وه ضرغلا ،و اضيأ ناسللا ،لبب طقف نانسلا ب سيل داهجلا : ايناث
، نيملا علا بر هلل سانلا ديبعتو ، سانلل اهميلعتو اإلسالم، ةوعد رشن
داهج، هل،كوالامه ةحاتم ةيناثلا ف هنع زجعو األلو عطتسي مل نمف

نييناملعلل هغرفنو ، قحلا ألله دجاوت نم ةحاس يلخن نأ حصي وال
داهجلا ينعم اودسفأ نيذلا ، ةينطولا ةاعد وأ ةمواقملا ةاعدل وأ

و ،لب طقف نييلصأ ارافك اوسيل نيدلا ءادعأ نإ ،مث هتياغو هفدهو
،ق مهداهجب لجو هللازع انرمأ ،كوالامه نيدلل ءادعأ اضيأ نودترملا

ْمِهْيَلَع ْظُلْغاَو َنيِقِفاَنُمْلا َو َراَّفُكْلا ِدِهاَج ُّيِبَّنلا اَهُّيَأ ىلا:{اَي عت لا
.[9: ميرحتلا ]،[73: ةبوتلا ]{ ُريِصَمْلا َسْئِبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَوْأَمَو

جرح ام،فال دلب يف داهج دوجو ليحتسملا نم ناك اذإ ثاًثلا:
رجاه يذلا ناك ول ىتح ، هريغ رخآ دلب ىلإ اهنم داهجلل رفن نم ىلع
اهبو ةبعص اهنكلو لا تقلل ةحاس هدلب يف ناك نإ ،امأ ماشلا بالد هنم

، هريغل اروسيم حبصي ىتح اهيف داهجلا ب ىلوأ يهف ، ةقشملا ضعب
؟! ةقشملا نم يلا خلا داهجلا وه نيأ مث

اهيلإ ريفنلا يوني يتلا ىرخ األ داهجلا تاحاس نأ دقتعا نم : اًعبار
ةيتوغاطلا تاموكحلل ةينم األ ةزهج األ نإف ، ئطخم وهف ةنمآ

األرم لعجت بيلصلا داَّبعو دوهيلل ةعباتلا تارباخملا و األنم ةزهجأو
هنم يناعي ام اذهو ، داهجلا تاحاس لك يف ةبوعصلا ةياغ يف
نأب هريفن لبق دهاجملا طاتحي نأ الدب كلذل راهن؛ ليل نودهاجملا

طاتحيو ، داهجلا ةحاسل قوثوملا ليلدلا و اآلنم قيرطلا هيدل نوكي
. هداهج ءانثأو هريفن ءانثأ اضيأ

دانجأ ثالةث ركذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح : اًسماخ
نيدنجم دونجو لا تقلل ةيقيقح ةحاس كانه نأ هموهفمو ، ةدنجم

يلا حلا انتقو ىلع ثيدحلا انلمح نإف ، مهداتعو مهتدع مهل لا، تقلل
دونج اهل ةدهاجم ةعامج تدجو نأب عفال اذه دجو اذإ لا: قيف

ةدوجوم نكت مل نإ كل،امأ لضفأ وهف ماشلا مزلا ف ماشلا ب ةدنجم
تاحاسلا نم اهريغ ىلإ ماشلا نم رفن نم ىلع جرح ؛فال دعب

قلا:"رخ ثيح ةلا وح نبا ثيدح صن موهفم وه اذهو ؛ ةدوجوملا
مل نإ هنأ ةفلا خملا موهفمبف ،" كلذ تكردأ نإ هللا لوسر اي يل

. ماشلا بالد ىلإ رفني نأ هيلع سيلف ؛ كلذ هكردي

داهج؛فاأل ةحاس اهب دهاجملا اهب ميقي يتلا دلبلا تناك :اذإ اًسداس
قيلا امك اهيف؛ألهن شيعي يتلا هدلب يف داهجلا رغث مزلي نأ هب ىلو
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،و هدلب يف صقن كانه ناك اذإ اميس ،ال اهباعشب ىردأ ةكم لهأ
نأ هل زوجي ،فال صقنلا كلذ اودسي نأ نوعيطتسي ال نودهاجملا
قيض قاطن ىلع تناك نإو - ةحوتفم ةحاس اهيف يتلا هدلب كرتي

تارربمب هسفنل رذتعيو ، اهريغ داهج ةحاس ىلإ رفنيو - لمتكم ريغ
َنيِذَّلا اوُلِتاَق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ (اَي ىلا عت هلوق كلذ ىلع لدي . ةيهاو

( ِراَّفُكْلا َنِم ْمُكَنوُلَي

نيطسلف يف ةصاخ رذعتم ماشلا يف داهجلا نأب لوقلا : اًعباس
لوقلا اذه ،لب قيقد ريغ تارربملا نم هريغو ينم األ قوطلا دوجول

اهلك تسيل ماشلا ،بفالد ةيلكلا ب ماشلا يفبالد هلطعيو داهجلا لطبي
ناتحوتفم نيطسلفو نانبل اتحاسف ، ينمأ قوطب ةطاحمو ةقلغم

قلطنيو ، نانبل يف اهنم حضوأ نيطسلف يف تناك نإو ، ءيشلا ضعب
لخاد وأ نانبل نم ءاوس ، ةرتف لك دوهيلا دض ةيداهج تايلمع امهنم
ةيادب ىلإ يوقو مهم رشؤم اهنكلو ، ةفيعض يه معن ، نيطسلف

،النأ اهعباتتو اهريثكتو اهتدايز ىلع لمعن نأ بجي ، ريخلا ب ةرشبم
. ىرخ األ تاحاسلا ىلإ اهنم رفن

نإف ، ئشان داهج وه نيطسلف صخ بواأل ماشلا يف داهجلا : اًنماث
مهريغ نَمف اهيف ةجاحلا اودسي ملو اهريغ ىلإ اهنم بابشلا رفن

و ةلهسلا قطانملا رثكأ نم وهف ، تاذلا ب ةزغ عاطق امأ ، اهدسي
،فال داهجلا تاحاس نم اهريغ سكعب ةينم األ ةيحانلا نم ةحوتفملا
األ حاتفن اذهاال نيلغتسم ، ةوقبو ةهبجلا هذه حتف ىلع لمعن نأ دب
ةيار تحت اعيمج نودهاجملا فتلي نأ بجيف ، قلغي نأ لبق ينم

. ةدحاو ةيفاصو ةيقن

، ةزهاجلا داهجلا تاحاس نع امئاد نوكي ثيدحلا اذامل : اًعسات
ةودق انل نكيلو ؟! نيدهاجملل ىرخأ تاهبج حتف ىلإ ىعسن نأ نود
اباب حتف دق مازع هللا دبع خيشلا هللا محرف ، لئاو األ نيدهاجملا ب

، داهجلل ىنعم هيف سانلا فرعي مل تقو يف ناتسناغفأ يف داهجلل
مل يتلا ناشيشلا يف داهجلل ةهبج حتف امدنع اباطخ هللا محرو
حتف امدنع بعصم ابأ خيشلا هللا محرو ، دحأ اهنع عمسي نكي
هذه يف حتفت نأ نماألماي موي يف دحأ ليخت ام داهجلل ةحاس

، نميلا و رئازجلا و لا موصلا يف انناوخإ نع قيلا اذكو ، ةقطنملا
ئشننف ، موقلا الء ؤهب ىسأتنو انلا، مآ ربكتو ، انتمه اولعت ال اذاملف
نئاعل مهيلع دوهيلا مهو األلو انودع دض ةصاخ ، ةديدج تاهبج

هللا.

ىتح ، ةريبك ةقشمو دهجل جاتحي ماشلا بالد يف داهجلا معن
اذكه نكلو ، ةدوجوملا تاحاسلا يقابك حبصيو هدوع ىلع يوتسي
ىلإ تجاتحاو ةريغصو ةفيعض تأدب ، اعيمج داهجلا تاحاس تأدب
ةقشم دجوت هارن،فال ام ىلع تحبصأ ىتح ةميظع ةقشمو دهج
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نأاألرج دهاجم لك ملعيل نكلو ، داهجلل ديدج باب حتف ةقشم لثم
لا جرلا نازيم يف يه رخاو لااأل جرلا لا معأ نإف ، ةقشملا ردق ىلع
هيلع هللا ىلص يبنلا ؟!قلا لئاو نماأل نوكن ال اذاملف ، لئاو األ
لثم هل بتُك هَدعب اهب لمُعف ةنسح ةنس يفاإلسالم نس :"نم ملسو

." ءيش مهروجأ نم صقني اهب،وال لمع نم رجأ

نيطسلف يف ةهبج حتفت نأ هللاالدب نذإب هنأ انناوخإ رشبن : اًرشاع
: رومأ ثلالةث

؛ق نيرباصلا هدابعل هللا دعو اذهو هللا، ةنس يه ليدبتلا األلو:نأ
ىَلَع ٍةَّلِذَأ ُهَنوُّبِحُيَو ْمُهُّبِحُي ٍمْوَقِب ُهَّللا يِتْأَي َفْوَسَف ىلا:{ عت لا

َنوُفاَخَي اَلَو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ٍةَّزِعَأ َنيِنِمْؤُمْلا
ىلع نيرباصلا قحلا لهأ نوكي نأ ىسعف ،[54: ةدئاملا ]{ ٍمِئاَل َةَمْوَل

، فرشلا اذه نولا ني نيذلا مه ، مهفعض عم اهيف داهجلا ةقشم
وهللا ءاشي نم هيتؤي هللا لضف اذه نإف ، ةجردلا هذهب نوزوفيو

. ميلع عساو

ةصاخو نيطسلف يف يفاصلا ركفلا دوجو احضاو تاب : يناثلا
ىلإ اوعدت يتلا ةئشانلا ةيداهجلا تاعامجلا يف ال ثمتم ةزغ، عاطق

. ةيمعلا تايارلا نع اديعب ، قحلا جهنملا

نأب هلك ملا علا ءاجرأ يف تارشؤملا و ثادح األ دكؤت : ثلا ثلا
داهجلا ةقشم لمحتي نمف ، اهتقو اند دق دوهيلا عم ىربكلا ةمحلملا

نم هللا نذإب وه كلذ، يف األىذ ىلع ربصيو ، نيطسلف يف مويلا
رجاهم لك نووؤي نيذلا راصن نماأل نوكيو ، دوهيلا داهجل ئطويس

. ريزانخلا و ةدرقلا ناوخإ ةلتاقمل مداق

و داهجلا لضفو ماشلا لئاضف يف ةدع ثيداحأ تدرو :دق اريخأ
جراخ شيعي نمب صتخي وهو مهم رمأ ىلع هبنن نكل اهيف، طابرلا
نود ماشلا ىلإ اورفني نأ ىلإ لئاضفلا هذه مهعفدت أال وهو ، ماشلا

، ةديقعلا ةيفاص ةيارلا ةحضاو ةرهاظ ةعامج ىلإ مهتهجو نوكت نأ
،وال لجو هللازع دنع ال وبقم اميلس احيحص مهداهج نوكي ىتح
ىلص ،قلا ةلطاب ةينطو وأ ةيويند عيراشم لجأ نم مهؤامد عيضت
وعدي وأ ةبصعل بضغي ةَّيِّمِع ةيار تحت لتاق :"نم ملسو هيلع هللا

." ةيلهاج ةلتقف لتقف ةبصع رصني وأ ةبصع ىلإ

ىلا هللاعت بو اذه؛ . انلدبتسي وال هناحبس انلمعتسي هللانأ لأسن
. دادسلا و قيفوتلا
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ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا : ةباج إ

هسماخ لا ةعومجملا سرهف

الة؟ صلا دعب دجاسملا غإالق مكح 
؟ ةأرملا ىلع داهجلا مكح 

األ ةسسؤم نع اإلساليم برغملا ب ةدعاقلا ميظنت عإالن نع
دي؟ اهجلا اإلعالم ةيمهأو اإلعاليم جاتن لإل سلدن
؟ نييرئازجلا نييفحصلا ضعب حلا نع لا ؤس

؟ رفاك سيلبإ نأ دقتعي لإلسالموال بستني نم مكح 
؟ ةروزم قاروأب ةحنم ةطساوب ةساردلا 

لا؟ تقلا ةروس نع لا ؤس
؟ سيلبإ ةيرذ نم مهلك نجلا له

؟ ةضايرلا ةملعم لمع مكح 
؟ سافنلا مد اهنع عطقني مل نمل الة صلا مكح 
؟ هلهأ عم هتجوز كرت و جوزت نم مكح ام

؟ ايعرش اهليصأت عم تارهاظملا مكح 
؟ جوزلا ةجاحل ةجوزلا نم مرحم مبلا عافتن اال مكح 

؟ بابلجلا تحت ءاسنلل لا طنبلا ءادترا مكح 
هللا؟ لزنأ امب مكح يشاجنلا له

دض برحلا يف ةحلس باأل ةدعاقلا ميظنت اكيرمأ تمعد له
؟ ايسور

؟ هنيعب رفاكلا رفكي ال خيش مكح ام
ةعمجلا موي بيطخلا ءاعد دنع ءاعدلا يف نيديلا عفر مكح 

؟ تونقلا ءاعد مكحو
دتسا فاوطلا يف اههجو فشكت نأ ةمرحملا ةأرملل زوجي له

)؟ ةمرحملا ةأرملا بقتنت (ال ثيدحب الال
؟ ًايسان برش وأ لكأ نمل لفاونلا مايص مكح 

؟ نيريس النب ىؤرلا ريبعت باتك ةبسن ةحص ام
الند؟ نبا تنب مساب ىمستأ نأ زوجي له

يف لألىذ اهضرعيس ناك اذإ ةملسملا ةأرملا باقن مكح ام
؟ نادلبلا ضعب
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؟ ىرخ األ داهجلا تاحاسل ماشلا نمبالد ةرجهلا مكح 


